
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unității de cult - EPISCOPIA 

GIURGIULUI a imobilului situat în Comuna Slobozia, Județul Giurgiu 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

  
 

        Având în vedere: 
         - referatul de aprobare al Primarului municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.13.235/21.03.2022; 
         - raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu - Compartimentul Patrimoniu, 
înregistrat la nr.13.768/13.03.2022; 
          - cererea nr.115/10.02.2021 a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei – Episcopia 
Giurgiului, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.8.141/10.02.2021; 
         - Încheierea nr.10.987/11.02.2022 și Extrasul de Carte funciară 30774; 
         - avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic şi de disciplină; 
         - avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat; 
         - prevederile Hotărârii nr.456/27.11.2008 a Consiliului Local al Municipiului 
Giurgiu privind transmiterea în folosință gratuită a unui imobil situat pe raza Comunei 
Slobozia către Episcopia Giurgiului, completată și modificată prin Hotărârea 
nr.221/30.08.2012, prevederile Legii nr.239/2007 privind reglementarea regimului 
juridic a unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult, cu modificările și 
completările ulterioare și prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările 
ulterioare. 
            
         În temeiul art.129, alin.(2), lit.„c” coroborat cu alin.(6), lit.„b” și alin.(14), art.139, 
alin.(2) și art.196, alin.(1), lit.„a”  din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
  

         Art.1. Se aprobă transmiterea fără plată a dreptului de proprietate asupra 
imobilului compus din teren în suprafață de 3.122,00 mp., având numărul cadastral 
30774 situat în Comuna Slobozia, Județul Giurgiu și construcțiile identificate conform 
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, către Episcopia Giurgiului. 
        Art.2. (1) Imobilul descris la art.1 nu poate fi înstrăinat și nu i se poate schimba 
destinația timp de 30 ani de la data dobândirii dreptului de proprietate. 
                 (2)  Nerespectarea dispozițiilor alin.(1) atrage nulitatea absolută a actului de  
transmitere a proprietății și repunerea în situația anterioară. 
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         Art.3. Se împuternicește Primarul municipiului Giurgiu să încheie și să semneze 
actul, în formă autentică, de transmitere fără plată a dreptului de proprietate asupra 
imobilului menționat la art.1. 
         Art.4. Cheltuielile privind perfectarea actului de transmitere fără plată a dreptului 
de proprietate vor fi suportate de către Episcopia Giurgiului. 
         Art.5.  Prezenta Hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcției Patrimoniu - Compartimentul Patrimoniu, Direcţiei Urbanism, Direcției 
Economice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și 
Episcopiei Giurgiului. 
 

  
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR GENERAL, 

 
                Funieru Cătălin                                             Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 31 martie 2022    
Nr. 106     

Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenţi 
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