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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Hotărârii nr.273/29.07.2015 privind modificarea şi 

completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al 
Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Giurgiu nr.135/26.08.1999 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însuşirea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Giurgiu 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 

         Având în vedere: 
         - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.2.516/18.01.2022; 
         - raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Cadastru şi 
Evidenţă Străzi, înregistrat la nr.2.826/20.01.2022; 
         - adresa S.C. TERRACAD S.R.L. nr.1/18.01.2022, înregistrată la Primăria 
Municipiului Giurgiu cu nr.2.515/18.01.2022; 
         - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.93/2002 privind 
schimbarea de denumiri a unor străzi din Municipiul Giurgiu; 
         - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.26/2007 privind atribuirea 
de denumiri a cinci străzi din Municipiul Giurgiu; 
         - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.273/29.07.2015 privind 
modificarea şi completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniului public 
al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 
nr.135/26.08.1999 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însuşirea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al Municipiului Giurgiu;  
        - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină; 
        - avizul comisiei buget - finanţe, administrarea domeniului public şi privat; 
        - prevederile Legii nr.7/1996 a Cadastrului şi a Publicităţii Imobiliare, republicată, 
actualizată, prevederile art.84, alin.(1) din Ordinul nr.700/2014, actualizat, al 
Directorului General al A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, prevederile art.286, 
alin.(1) şi alin.(4), art.289, art.296, alin.(2), art.354 şi art.355 din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare  şi prevederile art.557, art.858 – 863, lit.„e” din Legea nr.287/2009 privind 
Noul Cod Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 
 
         În temeiul art.129, alin.(1) și (2), lit.„c” și art.139, alin.(2) și art.196, alin.(1), lit.„a” 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
 Art.1. Se modifică suprafeţele străzilor identificate în Anexa 2 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.273/29.07.2015, din capitolul a – Drumuri 
comunale, vicinale, străzile cu trotuare aferente, pasajele, podurile, podeţele, precum 
şi zonele de protecţie ale acestora, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în 
vederea intabulării în cartea funciară, după cum urmează:  
          - poziţia 356 reprezentând Strada Alianței, de la suprafaţa de 1.740,00 mp., la 
suprafaţa totală de 8.224,00 mp., din care: 
         - Tronson I, în suprafață de 3.398,00 mp., conform planului de situație scara 
1:1000 prezentat în Anexa 1.a. care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
         - Tronson II, în suprafață de 4.826,00 mp., conform planului de situație scara 
1:2000 prezentat în Anexa 1.b. care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
         - poziţia 373 reprezentând Strada Neajlovului, de la suprafaţa de 7.200,00 mp., 
la suprafaţa de 9.415,00 mp., conform planului de situație scara 1:5000 prezentat în 
Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
         - poziţia 382 reprezentând Intrarea Șoimului, de la suprafaţa de 3.780,00 mp., 
la suprafaţa de 1.798,00 mp., conform planului de situație scara 1:1000 prezentat în 
Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
         - poziţia 383 reprezentând Fundătură Șoimului, de la suprafaţa de 1.600,00 
mp., la suprafaţa de 122,00 mp., conform planului de situație scara 1:1000 prezentat 
în Anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;  
         - poziţia 384 reprezentând Ulița Șoimului, de la suprafaţa de 300,00 mp., la 
suprafaţa de 2.131,00 mp., conform planului de situație scara 1:1000 prezentat în 
Anexa 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
         - poziţia 385 reprezentând Strada Șoimului, de la suprafaţa de 875,00 mp., la 
suprafaţa de 1.602,00 mp., conform planului de situație scara 1:1000 prezentat în 
Anexa 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.2. Anexa 2 - Inventarul domeniului public aprobat prin Hotărârea 
nr.273/29.07.2015 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care fac 
parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999 modificată şi completată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însuşirea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Giurgiu, va fi 
modificată în mod corespunzător. 
         Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Județul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Cadastru şi Evidenţă Străzi, Direcției Juridice şi 
Administraţie Locală – Biroul Juridic, Direcţiei Economice - Biroul Buget din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, pentru ducerea la 
îndeplinire şi Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Giurgiu. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
            Sîrbu Adelina - Veronica                                             Băiceanu Liliana 
 
 

Giurgiu, 27 ianuarie 2022       
Nr. 15   

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