
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
       privind  includerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu a  investiției 
"Amenajare parcare adiacent Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului" 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 

 Având în vedere: 
 - referatul de aprobare  al Primarului municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.43976/20.09.2021; 

- raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu - Compartimentul Patrimoniu, 
înregistrat la  nr. 44.405/22.09.2021 ; 

-  autorizația de construire nr.36/21.02.2020; 
-   procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.25495/18.05.2021; 
-   avizul comisiei de buget – finanţe, administrarea domeniului public si privat; 
-   avizul comisiei pentru administratie publică locală, juridic şi de disciplina ; 

         - prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Giurgiu nr. 273/2015, 
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; 
         -  prevederile art.861,art.863 alin.(f), art.866 și art.874 din Noul Cod Civil și 
art.108 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul 
Administrativ cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
             În temeiul art.129, alin. (1) și alin.(2), lit. „c”, alin. (6), lit. „a”, art. 139, alin. 
(3), lit.”g”, 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 aprobă  includerea în  domeniului public al municipiului Giurgiu  a 

obiectivului de  investiție "Amenajare parcare adiacent Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului", conform Procesului  verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr.25495/18.05.2021 , anexă  care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

și declararea acestuia ca bun de interes public local. 

      Art.2. Inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu, însușit  prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 135/26.08.1999 modificat și completat 

prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 76/16.05.2002 și nr. 

273/29.07.2015, va fi actualizat în mod corespunzător. 

     Art.3. După finalizarea operațiunii, datele din evidența financiar – contabilă vor fi 

modificate în mod corespunzător. 

      Art.4.  Prezenta Hotărâre se va comunica  Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 

Direcției Patrimoniu - Compartimentul Patrimoniu, Direcției Economice şi Direcţiei 

Tehnice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și  

Direcției Poliției Locale Giurgiu. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
                  Bușcu Gheorghe                                                 Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 30 septembrie 2021       
Nr. 334      

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