
 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 

 
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 

statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor  

Interne - Instituţia Prefectului - judeţul Giurgiu în domeniul public 

al judeţului Giurgiu 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
Art.1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de 

identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 

lege, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia 

Prefectului - judeţul Giurgiu, din domeniul public al statului în domeniul 

public al judeţului Giurgiu. 

 

Art.2. - Bunurile prevăzute în  anexă se declară din bunuri de 

interes public naţional în bunuri de interes public judeţean. 

 

Art.3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art.1 se face 

pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de 

zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 26 iunie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76  
alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 

 
 
 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

ION - MARCEL CIOLACU 
 



Anexă 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

 

a bunului imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului 

- Judeţul Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu 

 

 
Nr. 

crt. 

Cod de 

clasificare 

Denumirea 

imobilului 

Adresa 

imobilului 

Persoana juridică ce 

administrează 

imobilul CUI, 

domeniul public 

Persoana juridică 

de la care se 

transmite imobilul 

Persoana 

juridică la care 

se transmite 

imobilul 

Caracteristicile 

tehnice ale 

imobilului 

Numărul în 

inventarul 

bunurilor 

domeniului 

public al 

statului, 

atribuit la 

MFP 

Principalele elemente care 

compun palatul administrativ 

şi utilităţile aferente 

1. 8.29.13 Palat  

administrativ 

Municipiul 

Giurgiu, 

str.Constantin 

Dobrogeanu-

Gherea, nr.3-5, 

judeţul Giurgiu 

Ministerul Afacerilor 

Interne-Instituţia 

Prefectului-judeţul 

Giurgiu 

CUI 5026613 

Statul român, 

Ministerul 

Afacerilor Interne-

Instituţia 

Prefectului-judeţul 

Giurgiu 

CUI 5026613 

Judeţul Giurgiu, 

domeniul 

public, 

CUI 4938042 

Suprafaţa: 

2388mp 

111631 Construcţie: demisol, parter, 

două etaje şi mansardă 

- suprafaţa construită 1122 mp 

- terenul aferent 1752mp 

- 2 garaje 68 mp 

- împrejmuire beton 40 mp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




