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CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației temporare pentru terenul 
în suprafață de 4.767 mp din curtea fostului Liceu Tehnologic “Miron Nicolescu” 

 situat în Șoseaua Sloboziei, nr.1 
 

 

 

CONSILIUL   LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 
 
 
 
 
 

 Având în vedere:  
         - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la  
nr.43974/20.09.2021; 
         - raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Patrimoniu, 
înregistrat la nr.44.403/22.09.2021;  
 - adresa înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.30159/16.06.2021 a 
Uzinei Termoelectrica Production Giurgiu S.A;  
         - adresa nr. 1439/31.08.2021  înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub 
nr. 41258/01.09.2021,  emisă de către Ministerul Educației – Colegiul Tehnic ,, 
Viceamiral IOAN BĂLĂNESCU, 
         -  avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină; 
         - avizul comisiei de buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat; 
        - prevederile art.112 alin.(6) din Legea nr.1/2011 privind Educația Națională și 
art.9, pct.2 din Ordinul nr.5819/2016 privind procedura de elaborare a avizului conform 
pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor de învățământ preuniversitar 
de stat; 
         - prevederile art.297, alin.(1), lit.”a” și art.299 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ; 
 - prevederile prevederile art.867-870 din Legea 287/2009 privind Codul Civil; 
 
       În temeiul art.139, alin. (3) şi art. 196, alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

         Art.1.  Se aprobă propunerea de schimbare a destinației, pentru o perioadă de 20 
ani, pentru un teren în suprafață de 4767 mp situat în Șoseaua Sloboziei, nr.1, (fostul 
Liceu Tehnologic ” Miron Nicolescu”) aparținând domeniului public al municipiului 
Giurgiu, având număr de carte funciară  38043. 
 
        Art.2.    Destinația viitoare a bunului ce face obiectul art.1 din prezenta hotărâre 
este de construire a Centralei Sud de Cogenerare, alcătuită din două cazane de apă 
caldă  de 2,3 MW și un cazan de 11,5MW, pentru alimentarea zonei de centru și sud a 
orașului. 
 
       Art.3.   Se împuternicește Primarul Municipiului Giurgiu să demareze procedura 
către Ministerul Educației  pentru obținerea avizului conform necesar schimbării 
temporare a  destinației terenului în suprafață de 4767 mp. 
 
       Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu, în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu,  
Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Patrimoniu, Direcției Tehnice,  Direcției 
Economice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, 
Uzinei Termoelectrica Production Giurgiu S.A și Ministerului Educației. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
                  Bușcu Gheorghe                                                 Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu,30 septembrie 2021       
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Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenţi 
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