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ROMÂNIA

JUDEȚUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

AVIZAT,
SECRETAR GENERALAL

Aurelia B

PROIECT DE HOTĂRÂRE

TULUI,

privind darea în administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Giurgiu a imobilului situat în municipiul Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân, nr. 40, aflat în domeniul public

al județului Giurgiu

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU,
întrunit în ședințăextraordinară,

Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.21865 din 09 noiembrie 2022 al președintelui;
- raportul de specialitate nr.21871 din 09 noiembrie 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii
publice de interes județean și administrativ;
- avizul 2022al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de

afaceri;
2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură;- avizul nr.

- avizul nr. âQ / 2022 al Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport;
- prevederile art. 108 lit.a), art.173 alin.(l) lit.c), alin.(4) lit.a), art. 182 alin.(l) și alin.(4) raportat Ia
art.139 alin.(3) lit.g), art.197 alin.(l), (3)-(5), art.200, art.297 alin.(l) lit.a) și art.298-300 din O.U.G.
nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă darea în administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Giurgiu, în scopul asigurării unei bunei funcționări, a imobilului situat înmunicipiul
Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân, nr. 40, aflat în domeniul public al județului Giurgiu, identificat conform
anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Darea în administrare a imobilul menționatIa art. I se face pe toată perioada de funcționare
a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu.

Art.2. Lucrările de investiții asupra bunului pot fi efectuate numai cu acordul proprietarului.
Art.3. Se aprobă contractul de dare în administrare conform anexei nr.2 care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului JudețeanGiurgiu să semneze contractul de dare

în administrare.

Art.5. Predarea — primirea imobilului se va face pe bază de proces — verbal încheiat între
Consiliul JudețeanGiurgiu și Centrul Județeanpentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Giurgiu, în termen de 30 de zile de Ia data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-JudețulGiurgiu în vederea exercitării
controlului de legalitate, Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și
administrativ și Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu
pentru ducere Ia îndeplinire și se aduce Ia cunoștințapublică prin grija secretarului general al județului.

Giurgiu,
Nr.

2022

Adoptată cu voturi ''pentru", voturi ”împotrivă” și ”abțineri ”



ANEXA NR. 1
Ia Hotărârea nr /

....... .. ..2022.
a Consiliului JudețeanGiurgiu

DATE DE IDENTIFICARE A BUNULUI CARE FACE OBIECTUL DĂRII ÎN ADMINISTRARE
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1.
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CI- Corp administrativ = 209 mp,
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Anexa nr.2
Ia Hotărârea nr.

a Consiliului JudețeanGiurgiu

CONTRACT
DE DARE ÎN ADMINISTRARE

Având în vedere prevederile art. 173 alin. I lit.c) și alin.4 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ; prevederile H.C.J. nr. din privind darea în administrarea
Centrului Județeanpentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu a bunului
imobil „Centrul Județeanpentru Conservarea și Promovarea Culturii TradiționaleGiurgiu”,situat
în Municipiul Giurgiu, Str.Mircea cel bătrân, nr.40, județul Giurgiu, identificat cu numărul
cadastral 1231, înscris în Cartea Funciară nr. 1765/N

I.PĂRȚILE CONTRACTANTE:
UAT JUDEȚUL GIURGIU, prin CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU, cu sediul în Giurgiu,
str. București, nr.10, cod poștal 080045, telefon: 0372462611, fax: 0372462651, cod fiscal
4938042, cont deschis Ia Trezoreria Giurgiu, reprezentată prin

domnul Dumitru Beianu, având funcțiade PREȘEDINTE, având calitatea de proprietar,
si

CENTRUL JUEȚEAN PENTRU CONSERVAREA PROMOVAREA CULTURII
TRADIȚIONALE GIURGIU, cu sediul în Municipiul Giurgiu, Str.Mircea cel bătrân, nr.40,
reprezentată prin Prof. Carmen Mihaela Pețanca, în calitate administrator,

2.OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectul contractului îl constituie darea în administrare către Direcția Generală de Asistență
Socială și ProtecțiaCopilului Giurgiu a bunului imobil „Centrul Județeanpentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu", situat în Municipiul Giurgiu, Str.Mircea cel bătrân,
nr.40, județul Giurgiu, identificat cu numărul cadastral 1231, înscris în Cartea Funciară nr.
1765/N.
Predarea—primirea bunului ce face obiectul prezentului contract se va face pe bază de proces-
verbal încheiat între părțile contractante.
2.2. Imobilul dat în administrare va fi întrebuințatpentru funcționareaCentrului Județeanpentru
Conservarea și Promovarea Culturii TradiționaleGiurgiu.

3. DURATA CONTRACTULUI
3.1 Părțile au convenit să încheie prezentul contract de dare în administrare pe durata de
funcționare a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Giurgiu.

4. DREPTURULE ȘI OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI
4.1 Proprietarul are dreptul:
a) să controleze executarea obligațiilor administratorului și respectarea condițiilor de
administrare prevăzute de prezentul contract și de legislația în vigoare;
b) să revoce dreptul de administrare, dacă interesul public o impune sau dacă titularul dreptului
de administrare nu-și respectă obligațiile prevăzute în prezentul contract.

4.2 Proprietarul se obligă:
a) să predea, în vederea administrării, bunurile descrise în anexă, în baza unui proces-verbal de
predare-primire, în termen de 30 zile de Ia încheierea contractului;
b) să asigure administratorului deplina libertate în organizarea și gestionarea activităților, în
limitele prevăzute de lege și de prezentul contract;
c) să controleze periodic modul în care sunt folosite și întreținute bunurile, cu respectarea
destinațieistabilite prin contract;



d) să—șiexprime acordul/refuzul, Ia solicitarea administratorului, asupra necesității efectuării
reparațiilor capitale sau curente asupra bunurilor date în administrare; e) să preia bunurile cel
puțin Ia starea avută Ia data predării, libere de sarcini, Ia încetarea în orice mod a contractului de
administrare.

5.DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI
5.1 Administratorul are dreptul:
a) să cearăpredarea bunurilor în administrare;
b) săposede, să folosească bunurile și să dispună de acesta, în condițiileprezentului contract.
5.2 Adłnillislłalorul se obligă:
a) să preia în administrare imobilul ce face obiectul prezentului contract pe bază de proces-
verbal;
b) să folosească imobilul conform destinațieisale;
c) să se îngrijească de conservarea bunurilor întocmai ca proprietarul acestora;
d) să asigure bunurile împotriva oricăror cauze de deteriorare și să respecte prevederile legale cu
privire Ia apărarea împotriva incendiilor;
e) să suporte cheltuielile de întreținere precum și alte cheltuieli rezultate din folosirea bunului;
Repararea oricărui prejudiciu pe care administratorul îl va cauza acestora revine în exclusivitate
acestuia.
f) să execute lucrări de amenajare,întreținere, reparații sau înlocuire a elementelor de construcții
și instalații din folosințaexclusivă, dacă este cazul, precum și să repare sau să înlocuiască Ia timp
elementele de construcții și instalații deteriorate, astfel încât să nu aducă prejudicii proprietarului
sau altor terțe persoane;
g) să asigure păstrarea integrității bunurilor;
h) să asigure și să răspundă de urmărirea comportării construcțiilorîn timp, sub toate formele, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
i) să asigure înscrierea dreptului de administrare în Registrul de publicitate imobiliară, conform
Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
l) să nu dezmembreze imobilul fără aprobarea proprietarului sau să instituie sarcini/servituți
asupra acestuia;
m) să permită accesul proprietarului în interiorul spațiilor încredințate, pentru a controla starea
acestora și folosirea lor, potrivit destinațieistabilite prin contract;
n) să răspundă în nume propriu în litigiile referitoare Ia dreptul de administrare;
o) să restituie bunurile în integritatea lor și libere de sarcini, Ia încetarea contractului.

6. ÎNCETAREACONTRACTULUI
6.1 Contractul încetează prin:
a) acordul de voință, exprimat în scris, al părților semnatare;
b) odată cu încetarea dreptului de proprietate publică asupra imobilului dat în administrare;
c) prin actul de revocare adoptat, în condițiile legii, de consiliul județean, dacă interesul public o
impune sau ca sancțiune, atunci când titularul dreptului de administrare nu-și execută obligațiile
asumate prin prezentul contract;
d) Ia dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului dat în administrare sau în cazul
imposibilității obiective a titularului dreptului de administrare de a-l exploata, prin renunțarefărăplata vreunei despăgubiri;
e) în cazul reorganizării sau desființăriiadministratorului.
6.2 Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte părți cu cel puțin 15 zile înainte de data Ia care încetarea urmează să-și producă
efectele.
6.3 La încetarea contractului, administratorul este obligat să restituie, în deplină proprietate,
bunurile date în administrare.
6.4 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între
părțile contractante.



7. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
7.1 Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă datorează
celeilalte părți daune. Daunele se vor determina în funcție de prejudiciUl produs. Acesta va fi
evaluat printr-o expertiză tehnică.
7.2 Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea Ia termen sau de executarea
necorespunzătoare, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza acestui contract,

dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației a fost cauzată de forța majoră,
cu condițianotificării în termen de 10 zile de Ia producerea evenimentului. Prin forțămajoră se

înțelege orice eveniment independent de voința părților, imprevizibil, absolut invincibil și
inevitabil apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să execute obligațiile
asumate.

8. LITIGII
8.1 Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea și încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
8.2 Încazul în care rezolvarea nu este posibilă pe cale amiabilă, soluționarealitigiilor apărute în
legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului, precum și a celor
privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului

administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
8.3 Administratorul va putea exercita acțiuneaconfesorie în condițiileprevăzute de Codul civil.

9. DISPOZIȚII FINALE
9.1 Modificarea contractului se poate face numai cu acordul părților, prin act adițional.
9.2 Înaccepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte

este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă Ia adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a
prezentului contract.

9.3 În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar Ia data menționată
de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

9.4 Dacă notificarea se trimite de pe fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea
în care a fost expediată.

9.5 Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt confinnate
prin intermediul uneia dintre modalitățileprevăzute Ia alineatele precedente.

9.6 Prezentul contract de dare în administrare s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte un
exemplar pentru fiecare parte și intră în vigoare Ia data semnării acestuia.

PROPRIETAR ,

JUDEȚUL Giurgiu

prin
PREȘEDINTE,

PREȘEDINTE,
Dumitru BEIANU

ADMINISTRATOR,
Centrul Județeanpentru Conservarea și Promovarea

Culturii TradiționaleGiurgiu
prin

MANAGER,

SECRETAR GENERALAL JUDEȚULUI,
Aurelia BREBENEL



CONSILIUL JUDETEANGIURGIU
Nr. 21865 din 09 noiembrie 2022

REFERAT DE APROBARE

Centrul Județeanpentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu funcționează ca
instituțiepublică de cultură, cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Giurgiu.

Conform obiectului de activitate, strategia managerială urmărește, prin programele

inițiate, reabilitarea spiritualității Satului Românesc, dezvoltarea activității așezămintelor culturale și
punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial al județului Giurgiu și are ca obiective principale:
- cercetarea tradiției culturale și a creațieipopulare specifice județului Giurgiu;
- dezvoltarea tradițiilor în contemporaneitate și valorificarea acestora în viața culturală a satelor;
- stiłnulałea procesului de creație și interpretare neprofesionistă în toate domcniilc artei;
- perfecționarea metodologică a activității așezămintelorculturale — cămine culturale, case de cultură

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu, pentru
îndeplinirea obiectivelor stabilite exercită următoarele competențe:
- cercetează și evaluează tradițiile culturale în creațiapopulară;
- tezaurizează documente și valori reprezentative ale creației populare, în vederea realizării băncii de date

semnificative;
- inițiază acțiuni de revitalizare a tradițiilor și obiceiurilor din județul Giurgiu, potrivit calendarului religios
și ocupațiilor specifice rurale;
- angajeazăși inițiază relații cultural-artistice cu instituții și organizații similare din țarăși din străinătate.

Înaplicarea competențelor ce-i revin, Centrul are următoarele atribuții:
- efectuează studii, culegeri și cercetări cu scop aplicativ în domeniul tradiției culturale și al creației
populare;
- organizează festivaluri, concursuri, expoziții și alte acțiuni cu caracterjudețean, interjudețean, național și
internațional în scopul stimulării creativității în toate domeniile aftei;
- editează și difuzează — în condițiile legii — studii, lucrări de specialitate, casete audio șivideo;
- efectuează schimburi culturale, profesionale, metodologice, turnee artistice.

Având în vedere obligația consiliului județean de a asigura cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes județean propun darea în administrarea Centrului Județean pentru Conservarea

și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu a imobilului situat în municipiul Giurgiu, str. Mircea cel
Bătrân, nr. 40, aflat în domeniul public al județului Giurgiu, identificat cu numărul cadastral 1231, înscris

în Cartea Funciară nr. 38258.

Ținând cont de cele expuse mai sus, în conformitate cu procedura inițierii proiectelor de hotărâri,
prevăzută de art. 182 alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu completările ulterioare,

INIȚIEZ
un proiect de hotărâre cu următorul titlu : „PROIECT DE HOTĂRARE privind darea în administrarea
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu a imobilului situat în
municipiul Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân, nr. 40, aflat în domeniul public al județului Giurgiu”

Prezentul referat de aprobare și Proiectul de hotărâre se înaintează Direcției Patrimoniu, coordonare
servicii publice de interes județean și administrativ pentru întocmirea Raportului de specialitate în vederea

dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre de către consiliul județean.

p Hio

PREȘEDIN

INTE,
ianu



CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județesn și administrativ
Compartimentul Gestiunea Patrimoniului
Nr. 21871 din 09 noiembrie 2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia Proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Județeanpentru Conservarea și
Promovarea Culturii TradiționaleGiurgiu a imobilului situat înmunicipiul Giurgiu, str. Mircea

cel Bătrân, nr. 40, aflat în domeniul public al județului Giurgiu

În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Județean Giurgiu coordonează activitatea
așezămintelorculturale de nivel județean prin Centrul de Conservare și Promovarea Culturii
TradiționaleGiurgiu .

Centrul de Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu își desfășoară
activitatea în imobilul situat înmunicipiul Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân, nr. 40.

Prin H.G.968/2002 s-a aprobat atestarea domeniului public al județului Giurgiu, precum și
al municipiului Giurgiu, orașelor și comunelor din județul Giurgiu iar Ia poziția 224 figurează

imobilul Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu.
Ulterior imobilul a fost înscris în Cartea Funciară nr.38258 a municipiului Giurgiu fiind identificat
cu numărul cadastral 1231.

Menționăm că acesta este compus din teren curți construcții în suprafață de 1410 mp
măsurați, pe care se află construcțiileCI- suprafață construită și desfășurată- 209 mp, C2 (P+IE)
suprafață construită Ia sol - 196 mp, suprafață desfășurată-392 mp și C3 (anexă)- 58 mp.

Având în vedere cele menționate, propunem darea în administrarea Centrului Județean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu a imobilului situat în municipiul
Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân, nr. 40, aflat în domeniul public al județului, pe perioada
funcționării Centrului Județeanpentru Conservarea și Promovarea Culturii TradiționaleGiurgiu.

Față de cele de mai sus, am întocmit prezentul Raport de specialitate, care se înaintează

SecretaruluiGeneral al JudețuluiGiurgiu.

Director executiv,
Daniela Burcea

Consi ier,
Gheorgh ilia



CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri

AVIZUL
din 16 noiembrie 2022nr.

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.21865 din 09 noiembrie 2022
al președintelui, raportul de specialitate nr.21S71 din 09 noiembrie 2022 al Dilecției patrimoniu,
coordonareservicii publice de interes județean și administrativ și celelalte documente prezentate, în
temeiul prevederilor art.125 alin.(l) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor
art. 15 alin.(l) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționareal consiliului județean,

COMISIA BUGET, FINANȚE, ECONOMIE, FONDURI EUROPENE ȘI MEDIU DE
AFACERI

emite următorul aviz:

Art. 1. Se avizează favorabil Proiect de hotărâre nr.302 din 09 noiembrie 2022 privind
darea în administrarea Centrului Județeanpentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Giurgiu a imobilului situat în municipiul Giurgiu, Str. Mircea cel Bătrân, nr.40, aflat în domeniul
public al județului Giurgiu, fără amendamente.

Art.2. Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face

parte integrantă din prezentul aviz - nu este cazul.

Art.3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat,
secretarului general al județului.

PREȘEDINTE,

Elisabet Mihalcea

SECRETAR,

Nicolae Enache



CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
Comisia pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură

AVIZUL

111Rdin 16 noiembrie 2022nr.

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.21865 din 09 noiembrie 2022
al președintelui, raportul de specialitate nr.21871 din 09 noiembrie 2022 al Direcției patrimoniu,
coordonare servicii publice de interes județean și administrativ și celelalte documente prezentate, în
temeiul prevederilor art.125 alin.(l) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor
art. 15 alin.(l) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean,

COMISIA PENTRU INVESTIȚII, PATRIMONIU, URBANISM ȘI INFRASTRUCTURĂ

emite următorul aviz:

Art.l. Se avizează favorabil Proiect de hotărâre nr.302 din 09 noiembrie 2022 privind
darea în administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Giurgiu a imobilului situat în municipiul Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân, nr.40, fără amendamente.

Art.2. Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face
parte integrantă din prezentul aviz - nu este cazul.

Art.3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat,
secretarului general al județului.

PREȘEDINTE,

Cătălin-lonuț Ionescu



(oXSILIU1. JIDEȚF.AN Git RGIU

Conłisia pentru educație, cultură. tineret și sport

AVIZUL

30 din 16 noiembrie 2022nr.

in scadere proiectul de hotărâre. reteratul de aprobare nr.2 IS65 diti (F) nołełnbne
al președintelui. raportul de specialitate nr.21871 din 09 noiembrie al Direcției patntnonłu.
coordonałe serwcii publice de interes județean și administratłv ȘI celelalte documente pretenlate. în
terneiul prevălenlor art. 125 alin.(l) lit.b) din Ordonanța de Urgență a (iuvernului nr.57 2019
privind (âădul administrativ. cu modificările și completările ulterioare- respecti•s al pre', ederilor
art. 15 aiin.ł I ) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean-

COMISIA PENTRU EDUCAȚIE, CULTURĂ, TINERET SPORT

emite următorul asiz:

Art. l. Se avizează tăvorabil Proiect de hotărâre din 09 noiembrie 2022 privłnd
darea in administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Giurgłu a imobilului situat in municipiul Giurgiu. str. Mircea cel Bătrân. nr.40, anat in domeniul
public al județului Giurgiu. tără atnendamente.

Art.2. Anłendałnenłele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc in anexa care face
parte integrantă din prezentul a'.iz • nu este cazul.

Artx Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei. în ternłenul recomandat.
secretarului general al județului.

PREȘEDINTF.,

Iulian Negoi!ă


