
                                                                                                              

STATUTUL MUNICIPIULUI GIURGIU 

 

 

CAPITOLUL I - DESCRIERE GEOGRAFICĂ     

 1.1. AMPLASAMENT 

 Amplasat în Lunca Dunării, Municipiul Giurgiu, reşedinţa judeţului cu 

acelaşi nume, este cel mai important oraş din România pe care Dunărea şi 

Canalul Rin - Main - Dunăre îl leagă de nouă ţări, de Marea Neagră şi de Marea 

Nordului. Municipiul Giurgiu este aşezat în sudul ţării, pe malul stâng al 

Dunării, la 45° 53′ latitudine nordică şi 25° 59′  longitudine estică. Vechi vad 

comercial la Dunăre, Giurgiu este amplasat la 64 km de Bucureşti, la intersecţia 

unor importante reţele de comunicaţii: rutiere şi feroviare pe coridoarele pan-

europene IV şi IX, precum şi navale, Portul Giurgiu fiind situat pe coridorul 

pan-european VII. Teritoriul administrativ al Municipiului Giurgiu este de 

4864,74 ha.   

 1.2. RELIEFUL  

 Relieful de pe vatra oraşului se încadrează în Câmpia Română, cu 

suprafeţe joase, la o altitudine de 12 m, uşor inundabile, având în vedere că 

Giurgiu este aşezat în Lunca Dunării, foarte aproape de fluviu. Terenul agricol 

din jurul oraşului este acoperit pe alocuri de pădure. Municipiul Giurgiu deţine 

şi două insule, Mocanu şi Mocănaşu, care sunt arii naturale protejate, având în 

vedere flora şi fauna acestora.   

 1.3. CLIMA  

 Clima în Municipiul Giurgiu este temperat continentală. Vara se 

caracterizează prin temperaturi ridicate şi secetă, iar iarna prin ger şi viscol, dar 

şi încălziri frecvente. Precipitaţiile medii anuale ating 500 ml/mp.   

 1.4. HIDROGRAFIA  

 Reţeaua hidrografică a Municipiului Giurgiu este constituită preponderent 

de Fluviul Dunărea. Afluenţii care îşi au izvoarele în zonele mai înalte ale 

judeţului sunt puţin importanţi deoarece cursurile lor de apă sunt foarte mici.   



 

 1.5. FLORA ŞI FAUNA  

 În Lunca Dunării s-a dezvoltat o vegetaţie ierboasă şi lemnoasă, cele mai 

răspândite specii fiind salcia şi plopul. Pe terase se găsesc stejari şi vegetaţie 

specifică silvostepei. Arbuştii cei mai răspândiţi sunt păducelul, măceşul şi 

lemnul câinesc. Insulele Mocanu şi Mocănaşu găzduiesc specii de păsări precum 

lişiţa, raţa sălbatică şi eretele alb, iar în Pădurea Bălănoaia trăiesc căprioare şi 

fazani. Fauna acvatică din Dunăre cuprinde somnul, crapul, mreana, scrumbia, 

dar şi specii din familia sturionilor, ca: morunul, nisetrul, cega şi păstruga. 

   

CAPITOLUL II - ISTORICUL GIURGIULUI   

 LEGENDA NUMELUI GIURGIU  

 Numele oraşului se pare că provine de la numele unui cioban ardelean 

care, fiind cu oile la păscut în Lunca Dunării, a eliberat din mâinile soldaţilor 

turci mai multe grupuri de oameni ce urmau să ia drumul Imperiului Otoman, 

pentru a fi vânduţi ca sclavi şi slugi. Oamenii eliberaţi s-au stabilit în Lunca 

Dunării, formând un târg care a fost numit după numele eliberatorului lor. O altă 

legendă spune că numele oraşului provine de la Insula Sf. Gheorghe, pe care s-

au aventurat comercianţii genovezi pentru a construi un mic avanpost comercial, 

o cetate pe această insulă. Se pare că genovezii au construit mai întâi o bancă şi 

o piaţă pentru mătăsuri şi catifele. Oraşul s-a numit San Giorgio (Sf. Gheorghe) 

după numele sfântului protector al genovezilor. Giurgiu a fost menţionat pentru 

prima dată, indirect, în Codex Latinus Parisinus din 1394, în timpul domniei lui 

Mircea cel Bătrân, sub numele de Zorio. Prima atestare documentară a oraşului 

Giurgiu a fost făcută  la 23 septembrie 1403 într-un document oficial, Tratatul 

emis de Cancelaria Ţării Româneşti şi încheiat la Giurgiu între domnitorul 

Mircea Cel Bătrân şi regele Poloniei, Vladislav Jagelo. Cucerit de otomani în 

1420 cu scopul de controla traficul pe Dunăre, Giurgiu a fost transformat în raia 

pentru 400 de ani şi s-a numit "Yergöģű".  Cetate fortificată, Giurgiu a jucat un 

rol important în războaiele dintre români şi turci pentru controlul Dunării, în 

timpul domniei lui Mihai Viteazul, dar şi în războaiele ruso - turce. În 1659 

Giurgiu a fost ars din temelii prima dată, iar în 1829 zidurile şi fortificaţiile 

puternic afectate de bombardamente au fost complet distruse din ordinul 

comandantului armate ruse. Astfel, singura apărare care a mai rămas a fost 



reprezentată de castelul de pe Insula Slobozia, legată de ţărm printr-un pod. 

Bazele realizării oraşului actual au fost puse după războiul ruso - turc  din 1828 - 

1829, realizându-se în anul 1830 primul proiect de organizare urbanistică a 

localităţii Giurgiu. În acelaşi an 1830 a fost înfiinţată instituţia "magistratului" - 

echivalentă cu aceea a primarului de astăzi - şi la 1 ianuarie 1831 şi-a intrat 

efectiv în atribuţii primul magistrat ales în Giurgiu, Alexandru Marişevschi. 

Epoca modernă este marcată prin elaborarea Planului din perioada 

"Regulamentului organic", cu trasarea unei reţele stradale de tip radial de către 

Moritz von Otto, la 1831. După această perioadă au apărut "câteva case 

frumoase" şi o biserică (Sfânta Treime), iar străzile din oraş au fost pavate cu 

piatră din zidurile cetăţii, ca şi din Dunăre. În jurul Turnului, ridicat în 1771 ca 

foişor de observaţie şi apoi devenit Turnul Ceasornicului, se construieşte după 

planurile de sistematizare a oraşului, un sistem concentric radial de străzi. Odată 

cu semnarea Tratatului de pace ruso - turc de la Adrianopol, cetăţile din stânga 

Dunării, împreună cu teritoriile lor, sunt restituite Ţării Româneşti, sunt stabilite 

graniţele dunărene dintre Principatele Române şi Imperiul Otoman, iar Giurgiu 

devine capitala judeţului Vlaşca. Pentru Giurgiu începe o perioadă prosperă, de 

construire a unor lăcaşuri de cult, cazărmi pentru ostaşii care stau de strajă la 

Dunăre, o închisoare, o fabrică de zahăr ,  se pavează străzile principale, se 

înfiinţează prima şcoală primară privată, se iniţiază proiecte pentru construirea 

principalelor drumuri de legătură cu Bucureştiul  şi proiecte pentru construirea 

de căi ferate. În anul 1854 se înfiinţează prima linie de telegraf din Ţara 

Românească, între Bucureşti şi Giurgiu, iar prima cale ferată din Principatele 

Române, Giurgiu - Bucureşti, în lungime de 70 km, se inaugurează la 31 

octombrie 1869. Tot în acea perioadă (1871) se propune construirea unui pod 

peste Dunăre la Giurgiu, însă propunerea a fost respinsă, astfel că podul peste 

Dunăre va începe să fie construit abia în anul 1952. În anul 1900 şoseaua 

Bucureşti - Giurgiu devine prima şosea pavată cu piatră din România, iar 

ulterior aceasta devine prima şosea românească asfaltată. La Giurgiu se 

inaugurează în anul 1905 primul pod în unghi din lume, construit peste Canalul 

"Sf. Gheorghe" spre Portul Dunărea. Cele două războaie mondiale au costat 

Giurgiu multe jertfe umane şi i-au provocat multe distrugeri. Eroismul în luptă 

al ostaşilor, dar şi tăria morală a civililor care nu şi-au abandonat oraşul în 

momentele de cumpănă sunt nemurite în piatră sau bronz, de monumentele 

ridicate de-a lungul timpului în toate zonele oraşului.  După evenimentele din 

1989, oraşul Giurgiu a cunoscut o perioadă de regres economic şi stagnare 

edilitar-urbanistică. Din 1996 însă, Giurgiu şi-a reluat cursul ascendent de 



dezvoltare şi modernizare, dinamismul fiind caracteristica definitorie a vieţii din 

prezent a municipiului.  

  

CAPITOLUL III – POPULAŢIA    

 Conform datelor finale ale Recensământului Populației din 2011 populația 

municipiului Giurgiu este de 61.353 de locuitori.  Densitatea populaţiei este de 

67,53 locuitori/km2. Componenţa etnică este următoarea: - români: 95,52%;  

romi: 4,27%; alte naţionalităţi: 0,21%. După religie, 98,2% din populaţia 

Municipiului Giurgiu înregistrată la ultimul recensământ s-a declarat ortodoxă. 

Populaţia activă reprezintă circa 36 % din totalul locuitorilor municipiului, 

principalele sectoare de activitate fiind comerţul, serviciile, industria alimentară 

şi administraţia publică. 

   

CAPITOLUL IV - CĂI DE COMUNICAŢII   

 Municipiul Giurgiu este situat pe traseul mai multor rute de transport 

internaţional, rutier, feroviar şi fluvial, ceea ce îi conferă toate atributele unui 

important nod de transport intermodal.  

 4.1. Căi rutiere  

 Arterele de penetraţie spre Municipiul Giurgiu sunt în general drumuri 

naţionale şi judeţene, cu două benzi de circulaţie. De asemenea, Municipiul 

Giurgiu are un drum de centură ce leagă Punctul de trecere a frontierei Giurgiu 

Rutier de Portul Giurgiu, şosea cu două benzi de circulaţie ce urmează a fi 

completată până la închiderea inelului de ocolire a oraşului. Principalele artere 

rutiere de interes local pot fi grupate în trei categorii: a) drumuri europene: E 70 

(pe direcţia est-vest) şi E 85 (pe direcţia nord-sud), Podul Prietenia peste Dunăre 

făcând parte din acesta. b) drumuri naţionale: - DN 5 Giurgiu - Bucureşti; - DN 

5B Giurgiu - Ghimpaţi; - DN 5C Giurgiu - Zimnicea; DN 41 Olteniţa - Giurgiu. 

c) drumuri judeţene: DJ 503 Giurgiu - Satu Nou - Videle;  DJ 504 Giurgiu - 

Alexandria;  DJ 507 Giurgiu - Oinacu - Gostinu.    

 4.2. Căi ferate  

 Prima cale ferată din România a fost construită între Giurgiu şi Bucureşti. 

Această cale ferată există şi în prezent, dar după construirea Podului Prieteniei 



în 1952 - 1954, calea ferată face legătura cu Bulgaria, traversând Dunărea pe 

pod. În trecut, garniturile de tren care trebuiau să ajungă în Bulgaria erau trecute 

peste Dunăre cu ajutorul unui ferry-boat.   

  

4.3. Transportul public urban  

 Transportul public de persoane în municipiul Giurgiu se realizează prin 

delegare de gestiune a serviciilor de transport local de persoane către o firmă 

privată .  Parcul auto destinat transportului public de călători este format din 12 

microbuze, care circulă pe cinci trasee urbane care deservesc cele mai dense 

cartiere din municipiu. 

      

CAPITOLUL V - AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE   

 5.1. Consiliul Local al Municipiului Giurgiu  

 Autoritate deliberativă cu sediul în Municipiul Giurgiu, Bulevardul 

Bucureşti, nr. 49-51, Consiliul Local al Municipiului Giurgiu este alcătuit din 21 

de consilieri, aleşi prin vot universal, egal, direct şi liber exprimat, în condiţiile 

prevăzute de Legea aleşilor locali. Consilierii locali şi-au constituit cinci comisii 

de specialitate pe domenii de activitate, după cum urmează: a) Comisia pentru 

administrație publică locală, juridic și de disciplină; b) Comisia buget - finanțe, 

administrarea domeniului public și privat; c)  Comisia de servicii publice, muncă 

și protecție socială; d) Comisia de învățământ, sănătate, social - culturale, 

sportive, culte și familie; e) Comisia de urbanism și amenajarea teriroriului, 

protecției mediului, agricultură și turism.   

 5.2. Primarul Municipiului Giurgiu    

 Primarul în funcţie al Municipiului Giurgiu  este ales în condiţiile legii şi 

validat prin Sentinţa Judecătoriei Giurgiu. Primarul îndeplineşte o funcţie de 

autoritate publică, în condiţiile legii. Primarul asigură respectarea drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, punerea în 

aplicare a legilor, decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi 

ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Local. Pentru punerea în 

aplicare a atribuţiilor date în competenţa sa prin actele normative de mai sus, 

Primarul beneficiază de un aparat de specialitate pe care îl conduce şi este ajutat 

de doi viceprimari, un administrator public şi un secretar al 



municipiului,funcţionar public de conducere. Primarul, viceprimarii, 

administratorul public, secretarul municipiului împreună cu aparatul de 

specialitate constituie PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU, structură 

funcţională cu activitate permanentă care duce la îndeplinire hotărârile 

Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente ale 

colectivităţii locale. Primăria Municipiului Giurgiu are sediul în Municipiul 

Giurgiu, Bulevardul Bucureşti, nr. 49-51.  

  5.3. Consiliul Judeţean Giurgiu  

 Consiliul Judeţean Giurgiu este autoritatea administraţiei publice locale 

constituită la nivel judeţean în conformitate cu prevederile Legii privind 

alegerile locale și are sediul în Municipiul Giurgiu, Bulevardul Bucureşti, nr. 10, 

este format din 31 de consilieri judeţeni, din care un preşedinte şi doi 

vicepreşedinţi. 

    

CAPITOLUL VI - PRINCIPALELE INSTITUŢII DIN MUNICIPIUL 

GIURGIU   

 6.1. Educaţie  

 În Municipiul Giurgiu, învăţământul preşcolar se desfăşoară în 11 

grădiniţe, din care 7 cu program normal şi 4 cu program prelungit. Învăţământul 

primar şi gimnazial este organizat în 9 unităţi şcolare. Învăţământul liceal se 

desfăşoară în 8 unităţi şcolare:  

 a) Colegiul Naţional "Ion Maiorescu" - a fost înfiinţat în 4 noiembrie 1869 

ca Gimnaziul "Ion Maiorescu", cu 18 elevi şi 2 dascăli. De peste 140 de ani 

acest liceu a dat societăţii numeroase personalităţi de marcă precum ing. dr. 

Dinu Ştefan Moraru - membru al mai multor academii străine, autorul a peste 

100 de lucrări ştiinţifice şi deţinătorul unui număr impresionant de brevete 

(peste 30); Ion Maximilian - reputat regizor; dr. Ion Munteanu, dr. Dan Leonard 

Niculescu, dr. Horia Iliescu, dr. Irina Nicolae Davidescu şi prof. dr. Marin 

Voiculescu; Petre Ghelmez - poet şi ziarist; prof. univ. dr. Laurenţiu Panaitopol 

- matematică; prof. univ.Virgil Brişcă - profesor în S.U.A; prof. univ. Florian 

Vasilescu - cercetător în Franţa; prof. Marian Mitea - compozitor şi dirijor, 

directorul Conservatorului de Muzică din Bruxelles; Ovidiu Traian Ioaniţoaia - 

ziarist şi comentator sportiv, director al Gazetei Sporturilor; Doina Sâmpetrean 

Neculce - solistă la Opera Română din Cluj Napoca.  



         b) Liceul Teoretic "Tudor Vianu" - înfiinţat în septembrie 1964 ca liceu 

teoretic, a avut clase de liceu pedagogic şi institut pedagogic de educatoare. În 

anul 1992 a devenit Liceul Teoretic "Tudor Vianu".  

 c) Liceul Economic - înfiinţat în 1966 datorită profesorului de ştiinţe 

economice Valter Costea, devine în primii ani de existenţă al doilea liceu de 

profil din ţară. Din 1994 Liceul Economic se transformă în Grup Şcolar 

Economic - Administrativ "Ion Barbu".  

 d) Liceul Teoretic "Nicolae Cartojan", înfiinţat în 1948 ca Şcoală Medie 

Tehnică - Edilitară şi Lucrări Comunale, devine Liceu Industrial în 1973, iar 

statutul de "liceu teoretic" îl obţine în anul 1990, luând numele marelui cărturar 

giurgiuvean Nicolae Cartojan.  

 e) Grupul Şcolar Naval "Viceamiral Ioan Bălănescu" - format iniţial din 

patru şcoli profesionale în 1951, se transformă în Grup Şcolar de Marină, iar în 

anii 1980 - 1989 în Liceul Industrial de Marină. Între anii 1993 - 1995 s-a numit 

Grup Şcolar Industrial de Marină, iar în anul 1995 a primit numele 

viceamiralului Ioan Bălănescu, născut la Giurgiu în 1878, primul român cu cel 

mai înalt grad în Marina Militară Regală a României.  

 f) Colegiul Tehnic "Miron Nicolescu" - înfiinţat în 1978 ca urmare a 

nevoii de tehnicieni şi muncitori calificaţi în domeniul chimiei, s-a transformat 

în liceu industrial după doar trei ani de la înfiinţare. În anul 1993 liceul primeşte 

numele matematicianului giurgiuvean Miron Nicolescu şi pregăteşte elevi în 15 

meserii, acoperind şase domenii: fizică, chimie, electrotehnică, informatică şi 

matematică, limba română şi biologie.            

 g) Seminarul Teologic "Teoctist Patriarhul" - înfiinţat în 1996 prin 

strădania părintelui profesor Emil Nedelea Cărămizaru, seminarul pregăteşte 

slujitori pentru Biserica Ortodoxă, dar se implică şi în activităţi sociale şi 

culturale, având un cor bine cunoscut atât în ţară, cât şi în străinătate.  

 h) Liceul Tehnologic - SAM - pregăteşte elevi pentru meseriile sudor, 

mecanic, tapiţer, prelucrări ale lemnului.  

 i) Şcoala de Artă "Victor Karpis"  - a luat fiinţă în 1958 cu 100 de elevi 

dornici de a-şi cultiva talentul. Prin comparaţie, în anul şcolar 2010-2011 au 

admişi la clasele de instrument şi arte plastice 200 de elevi începători. Mulţi 

absolvenţi ai Şcolii de Muzică şi Arte Plastice din Giurgiu au urmat academiile 

vocaţionale din ţară şi din străinătate, realizând cariere remarcabile. Primul 



director al Şcolii, Dumitru Brăiloiu, a pus accentul pe selectarea talentelor, 

atragerea cadrelor didactice, dar şi pe dotarea cu instrumente muzicale şi 

mobilier. A fost urmat de Victor Karpis, figură marcantă a muzicii româneşti, 

care a pus bazele primei orchestre semisimfonice din Giurgiu. Catedra de arte 

plastice a fost înfiinţată de Silvia Grosu Jelescu, care a slujit-o timp de 29 ani, 

lansând numeroşi pictori, graficieni, dar şi arhitecţi de succes. S-au format la 

Şcoala de Muzică şi Arte Plastice din Giurgiu talente precum Dumitru Lupu - 

director muzical al Teatrului "Fantazio" din Constanţa; Iulian Levenţiu - 

directorul Liceului "George Enescu" - Bucureşti; Victor Gheorghe - solist 

instrumentist la Filarmonica din Frankfurt am Main; Paul Vasilescu - arhitect; 

Ana Maria Iordan - arhitect; Răzvan Vasilescu - arhitect, profesor la Liceul 

"Nicolae Tonitza" din Bucureşti; Dragoş Negulescu - asistent universitar  la 

Universitatea "Ion Mincu" şi mulţi alţi profesori de muzică, designeri şi 

profesori de pictură la licee de profil din ţară.    

 6.2. Sănătate    

 În Municipiul Giurgiu, ocrotirea sănătăţii este asigurată prin reţeaua de 

sănătate alcătuită din unităţi care activează în sistem public şi în sistem privat. 

Sistemul public de sănătate este format din şapte unităţi sanitare, dispersate în 

tot judeţul şi este coordonat de Direcţia de Sănătate Publică, cu sediul în 

Municipiul Giurgiu. Cea mai importantă unitate sanitară este Spitalul Judeţean 

de Urgenţe Giurgiu care funcţionează pe raza municipiului. Spitalul are o 

capacitate de 434 paturi şi Ambulatoriu de specialitate. De asemenea, dispune de 

secţii de specialitate pentru: medicina internă - cu un compartiment de diabet 

zaharat, nutriţie şi metabolice; cardiologie; pediatrie; obstetrică - ginecologie; 

neonatalogie; chirurgie generală; urologie; ortopedie - traumatologie; ATI; 

neurologie; ORL şi centru de hemodializă. În Municipiul Giurgiu funcţionează 

şi o Unitate de Primire Urgenţe, reorganizată în anul 2009 şi dotată cu aparatură 

foarte modernă. Serviciul Judeţean de Ambulanţă deserveşte întreg judeţul, 

funcţionează cu staţia centrală în Municipiul Giurgiu şi are patru substaţii în 

judeţ. Asistenţa medicală primară în Municipiul Giurgiu este acordată de 24 de 

cabinete de medici de familie aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări 

de Sănătate Giurgiu. Sectorul privat de sănătate din Municipiul Giurgiu este 

format din 10 centre medicale care ocupă un spectru larg de specializări.   

  

 



 6.3. Asistenţa socială   

 6.3.1. Direcţia de Asistenţă Socială Giurgiu     

 Este un serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, care 

funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, înfiinţat 

prin Hotărârea nr. 254/28.11.2002 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. 

Obiectul de activitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu îl constituie 

realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi profesionalizate, servicii 

specializate de protejare a persoanelor, grupurilor şi comunităţilor cu probleme 

speciale aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de a-şi asigura prin mijloace 

şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă, dar şi dezvoltarea 

comunitară în scopul prevenirii ajungerii în stare de dependenţă.   

 6.3.2. Cantina de Ajutor Social    

 Cantina de Ajutor Social Giurgiu are ca principal obiect de activitate 

pregătirea şi servirea hranei pentru asistaţii social, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. De-a lungul timpului a deservit anual între 250 şi 500 de 

persoane aflate în dificultate. Vechiul imobil în care a funcţionat cantina a fost 

revendicat potrivit legilor proprietăţii, astfel că municipalitatea a construit cu 

sprijinul financiar al Ministerului Muncii un sediu nou, modern şi dotat la 

standarde europene, pe care  l-a dat în folosinţă în anul 2008.    

 6.3.3. Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a Persoanelor Defavorizate 

 Unitate aflată în structura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului 

Giurgiu, Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a Persoanelor Defavorizate a 

fost inaugurat la 3 iulie 2006, asigurând de atunci servicii medico-sociale 

temporare unui important număr de persoane aflate în dificultate.  Beneficiarii 

sunt persoane fără adăpost, cerşetori, copii, tineri şi vârstnici aflaţi în dificultate, 

persoane cu dizabilităţi, de regulă aduse de poliţie de pe stradă. Internate la 

Centru, aceste persoane sunt găzduite temporar, până la soluţionarea fiecărui caz 

în temeiul legii (returnarea în familie, internarea în unităţi medicale specializate, 

plasarea în instituţii de ocrotire a minorilor etc.). Pe parcursul şederii lor în 

Centru, asistaţii beneficiază de îngrijire medicală, de hrană, îmbrăcăminte şi 

consiliere   

  

 



 6.3.4. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului       

 Începând cu 01.01.2005 s-a înfiinţat Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, prin reorganizarea Direcţiei Generale 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi a Serviciului Public Judeţean de 

Asistenţă Socială. Principala prioritate a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Giurgiu este satisfacerea nevoilor şi cerinţelor 

beneficiarilor, în vederea creşterii calităţii vieţii şi realizării unei integrări 

sociale reale.  Noua legislaţie în domeniul protecţiei copilului pune accentul pe 

sprijinul acordat familiei în îngrijirea, creşterea, dezvoltarea şi educarea 

copilului. În acest sens, D.G.A.S.P.C. Giurgiu şi-a concentrat activitatea pe 

responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea obligaţiilor faţă de copil, 

ţinând seama cu prioritate de respectarea şi promovarea interesului superior al 

acestuia. De asemenea, accentul a fost pus pe dezvoltarea unor servicii 

diversificate şi accesibile corespunzătoare satisfacerii nevoilor copilului.       

 6.4. Cultură   

 6.4.1. Ateneul "Nicolae Bălănescu"    

 Ateneul a fost realizat în 1940, pe terenul donat de ctitorul său, cunoscutul 

avocat şi om politic liberal Nicolae Bălănescu, fost membru al Societăţii 

Culturale "Atheneul Român" din Bucureşti şi preşedinte al primei şi celei mai 

importante filiale din provincie a acesteia, filiala de la Giurgiu.  Donată 

comunităţii de Nicolae Bălănescu după al doilea Război Mondial, clădirea 

Ateneului giurgiuvean a servit ca sală de spectacole, festivităţi şi cinema, după 

1989 intrând în subordinea Direcţiei Naţionale a Cinematografiei.  După 

demersuri susţinute pe parcursul mai multor ani, în 2003 clădirea Ateneului este 

transmisă în proprietate Municipiului Giurgiu, autorităţile locale demarând 

atunci un amplu proces de reabilitare a imobilului, astfel încât să poată fi 

reintegrat în spaţiul cultural naţional şi internaţional. Amplele lucrări de 

renovare şi amenajare s-au încheiat în primăvara anului 2009, reinaugurarea 

Ateneului "Nicolae Bălănescu" având loc în cadrul manifestărilor organizate 

pentru sărbătorirea Zilelor Oraşului (22-25 aprilie).  Aflat în administrarea 

Centrului Cultural Local "Ion Vinea", Ateneul "Nicolae Bălănescu" a devenit 

reperul central al vieţii culturale şi artistice locale. Găzduieşte în mod frecvent 

concerte de muzică cultă, spectacole folclorice, festivaluri şi concursuri 

muzicale, simpozioane şi seri literarartistice, lansări de carte şi expoziţii de arte 

plastice.   



 6.4.2. Teatrul "Tudor Vianu"   

  În 1966, actuala clădire a teatrului a fost inaugurată sub denumirea "Casa 

de Cultură". Au urmat câţiva ani de emulaţie culturală, susţinută de cele mai 

importante colective bucureştene: Teatrul de Revistă, Teatrul de Operetă, Opera 

Română, Filarmonica, Teatrul Naţional, Teatrul Bulandra, Teatrul Nottara etc. 

Sala mare, cu 480 de locuri, devenea neîncăpătoare, în timp ce sala mică 

adăpostea biblioteca orăşenească, mutată dintr-un spaţiu insalubru de pe Strada 

Gării. În 1981, după înfiinţarea judeţului Giurgiu, teatrul bucureştean "Ion 

Vasilescu" este transferat aici, actori cunoscuţi precum Hamdi Cerchez, Lucia 

Burcovschi, Stelian Cremenciuc sau Constantin Răşchitor devenind navetişti la 

Giurgiu. Lor li se alătură curând Mircea Creţu şi soţia sa, Anca Alecsandra, apoi 

Toma Vasile, care face pasul de la Teatrul "Mundi" spre casă. Instituţia îşi 

schimbă numele în 1993, devenind Teatrul "Valah" şi  începe să organizeze 

anual "Festivalul internaţional al teatrelor din oraşele dunărene", eveniment 

ajuns la ediţia a XII-a. Astfel, în prima parte a fiecărei stagiuni, pe scena 

"Valahului" au urcat trupe remarcabile, precum Teatrul "Slavija" din Belgrad, 

Teatrul "Sava Ognianov" din Ruse, Teatrul "Sava Dobroplodnie" din Silistra, 

Teatrul "Neline" din Bratislava, Teatrul "Bartok" din Dunaujvaros, iar din ţară 

Teatrul bucureştean "Masca", Teatrul "Maria Filotti" din Brăila, Teatrul 

Dramatic "Fani Tardini" din Galaţi.  Începutul anului 2009 a adus o transformare 

notabilă - preschimbarea statutului instituţiei dintr-una de repertoriu într-una de 

proiect, schimbare chemată să răspundă unor legităţi specifice pieţei. În ciuda 

dificultăţilor financiare majore şi a noului tip de abordare a actului artistic, 

deschiderea stagiunii 2010 - 2011 a marcat schimbarea numelui teatrului în 

TUDOR VIANU și un punct de cotitură în viaţa teatrului giurgiuvean prin 

repertoriul diversificat, orientarea spre dramaturgia românească şi colaborarea 

cu personalităţi de marcă ale scenei naţionale şi cu regizori consacraţi pe plan 

internaţional care au oferit un plus de valoare şi de atractivitate, publicul 

spectator giurgiuvean redescoperindu-şi plăcerea de a veni la teatru.    

 6.4.3. Centrul Cultural Local "Ion Vinea"    

 Centrul Cultural Local "Ion Vinea" este pilonul activităţilor cultural-

artistice din Municipiul Giurgiu. Activitatea sa are la bază o bogată tradiţie 

culturală şi muzicală giurgiuveană, susţinută de-a lungul timpului de mari 

personalităţi ca Victor Karpis, Teodor Bratu, Gheorghe Bărbulescu şi continuată 

astăzi de profesionişti de înaltă clasă, sub conducerea profesorului de muzică 

Virgil Peţanca. Centrul Cultural Local "Ion Vinea" , prin nucleul de 



profesionişti, prin structură, încadrare şi performanţe, şi-a propus ca în orice 

moment să poată reprezenta, naţional şi internaţional, zona folclorică "Vlaşca", 

să cunoască, să conserve, să transmită şi, prin participări la evenimente cultural-

artistice, să facă cunoscute valorile tradiţionale, contribuind astfel la promovarea 

imaginii pozitive a municipiului. Ansamblul profesionist de cântece şi dansuri 

populare "Doina Dunării", orchestra, soliştii vocali şi instrumentiştii, contribuie 

din plin la promovarea valorilor giurgiuvene. Orchestra de suflători "Valahia", al 

cărei fondator este profesorul Virgil Peţanca, împreună cu formaţia de majorete, 

reușește - cu sprijinul moral şi material al Consiliului Local şi al Primăriei 

Giurgiu - să se facă remarcată şi apreciată, atât pe plan naţional, cât şi 

internaţional. De remarcat că  instrumentiştii orchestrei de suflători au înregistrat 

o premieră absolută pentru o formaţie giurgiuveană de acest gen, prin 

participarea la Festivalul Internaţional "George Enescu".   

 6.4.4. Biblioteca Judeţeană ,,I. A. Bassarabescu"    

 Biblioteca este considerată o oază de linişte şi de frumos, iar cartea - 

popas al spiritului în zborul spre împlinire şi poate că, într-adevăr, nu este alta, 

aşa cum spunea Miron Costin, "mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa 

omului zăbavă decât cetitul cărţilor". De la înfiinţarea sa, biblioteca publică a 

fost permanent raportată la colectivitatea ale cărei interese de informare şi de 

documentare le serveşte şi pentru care a fost, de altfel, creată. Câteva jaloane 

marchează istoria de aproape 80 de ani a instituţiei. Primul este reprezentat de 

anul 1921, când apare prima bibliotecă publică în Giurgiu prin donaţia lui 

Nicolae Droc Barcian, directorul liceului "Ion Maiorescu" la care se adaugă alte 

donaţii particulare. În 1940 se inaugurează Atheneul Popular "Nicolae 

Bălănescu", pe lângă care funcţiona şi o bibliotecă publică îngrijită de 

Constantin Şerbănescu. Schimbarea de regim politic de după război aduce o 

schimbare şi în statutul bibliotecii publice. Astfel, în 1951 se înfiinţează 

Biblioteca Raională, care deţinea 24.479 de volume, care devine Bibliotecă 

Judeţeană pentru Judeţul Ilfov, în 1974, având 40.000 volume. În 1984 devine 

Bibliotecă Judeţeană pentru Judeţul Giurgiu, cu o zestre de aproximativ 50.000 

de volume, pentru ca după Revoluţia din 1989, mai exact în 1991, să ia actuala 

titulatură - Biblioteca Judeţeană "I. A. Bassarabescu" - şi să ofere cititorilor circa 

150.000 de volume.   

  

 



 6.4.5. Muzeul "Teohari Antonescu"    

 Muzeul Judeţean Giurgiu a fost înfiinţat în 1934, printr-o hotărâre a 

Prefecturii de Vlaşca. La sugestia savantului Ion Andrieşescu i s-a dat numele 

primului profesor de arheologie al Universităţii din Iaşi, giurgiuveanul Teohari 

Antonescu. Conducerea instituţiei a revenit, cu titlu onorific, profesorului 

Dumitru Berciu.  În 1977, cu ocazia Centenarului Independenţei, instituţia se 

reorganizează în "Muzeul luptei pentru independenţa poporului român" şi 

funcţionează în fostul sediu al Prefecturii judeţului Vlaşca. Construită în etape, 

între anii 1870 - 1903, clădirea este monument istoric. Titulatura şi profilul 

muzeului se păstrează până în 1993, când revine la vechea denumire "Teohari 

Antonescu" şi intră într-un proces de reînnoire.  Expoziţia de bază, realizată de 

secţiile de arheologie şi istorie, prezintă istoria locală prin intermediul unor 

mărturii arheologice, documentare precum şi obiecte etnografice valorificate în 

17 săli.   

 6.5. Sport    

 Sportul giurgiuvean poate fi împărţit în două mari etape. Prima dintre ele, 

cristalizată după primul război mondial, este etapa iniţierii şi dezvoltării mişcării 

sportive în amplitudinea şi funcţiile sale sociale. După al II-lea Război Mondial, 

sportul giurgiuvean a cunoscut o rapidă revitalizare, dezvoltându-se puternic în 

spiritul emulaţiei şi al talentelor care au eclatat cu fiecare nouă ramură sau 

competiţie sportivă. În prezent, în Municipiul Giurgiu s-a reuşit punerea în 

funcţiune a unei baze materiale care asigură desfăşurarea în cele mai bune 

condiţii atât a sportului de performanţă, cât şi sportului şcolar şi de masă.  

Complexul Sportiv "Marin Anastasovici", cea mai completă bază sportivă din 

municipiu, cuprinde două terenuri de fotbal - unul pentru competiţii oficiale de 

seniori, care beneficiază şi de pistă de atletism şi unul destinat antrenamentelor 

şi competiţiilor pentru juniori - , două terenuri de handbal/baschet acoperite cu 

covor sintetic, două s ăli de sport - una pentru jocuri sportive, care găzduieşte şi 

competiţii de tenis de masă şi arte marţiale şi una rezervată întrecerilor atletice şi 

de arte marţiale - , un hotel cu 25 de locuri pentru delegaţii sportive şi un sediu 

administrativ pentru CS "Dunărea" Giurgiu şi bază de cantonament pentru 

echipa de fotbal de liga a doua, Astra 2 Giurgiu. Un al doilea complex sportiv, 

dar de mai mici dimensiuni, este Stadionul "Dunărea". Aici există un teren de 

fotbal pe care se dispută meciuri din ligile inferioare, judeţene şi competiţii 

pentru juniori. De asemenea, complexul cuprinde un teren de antrenament şi o 

bază de cantonament şi pregătire rezervată grupelor de copii şi juniori ale CS 



"Dunărea".  Cea mai nouă sala de sport din municipiu este amplasată în Parcul 

Steaua Dunării şi poate primi în tribune 500 de spectatori.   Competiţii şcolare şi 

de juniori sunt găzduite şi de cele nouă săli de sport existente la şcoli generale şi 

licee din Municipiul Giurgiu. În plus, la Şcoala Generală nr. 8 este pus la 

dispoziţia copiilor şi un bazin de înot, iar în Parcul Elevilor a fost amenajat un 

teren de handbal şi minifotbal acoperit cu suprafaţă sintetică. În municipiul 

Giurgiu îşi au sediul şi îşi desfăşoară activitatea următoarele cluburi sportive:    

 - Clubul Sportiv "Dunărea" Giurgiu - secţii de fotbal, handbal, tenis de 

masă şi box; 

  - Fotbal Club "Astra" Giurgiu - echipe în liga I şi a II-a; 

  -  Clubul Sportiv Şcolar Giurgiu - secţii de baschet, fotbal şi atletism;   

  - Clubul Sportiv Municipal Giurgiu - secţii de atletism, box, judo, tir-

talere, tenis de masă, canotaj;  

  - CS "Aquila" Giurgiu - arte marţiale;  

  -CS "Nova Force" Giurgiu - secţii de fotbal, handbal, arte marţiale şi 

tenis de masă;  

  - CS "Colosseum" Giurgiu - secţii de şah şi culturism;   

  - CS "Atletic" Giurgiu - secţii de atletism şi lupte.  

 De asemenea, în municipiul Giurgiu îşi are sediul şi îşi desfăşoară 

activitatea Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, cu atribuţii în coordonarea 

şi organizarea activităţilor sportive de masă, sprijinirea sportului de performanţă, 

precum şi îndrumarea şi managementul activităţii de tineret.   

 6.6. Mass - media    

 Istoria presei giurgiuvene constituie un capitol consistent în cultura şi 

spiritualitatea acestui colţ de ţară. Documentele de arhivă sau colecţiile ziarelor 

păstrate în marile biblioteci din spaţiul Central European ne arată că începuturile 

presei giurgiuvene datează din cel de al patrulea deceniu al secolului al XIX-lea. 

Astăzi, Giurgiu, ca orice comunitate urbană a mileniului III, are toate categoriile 

de mijloace de informare publică, de la presă scrisă până la posturi de radio şi 

televiziune şi publicaţii on-line.  Presa scrisă este reprezentată de cotidienele 

"Giurgiuveanul" şi săptămânalele "Informaţia de Giurgiu"și "Jurnal 

giurgiuvean". Numai în format electronic apar Giurgiu News, Opinia 



Giurgiuveanului, Giurgiu pe surse, Stiri Giurgiu şi "Săptămâna Giurgiuveană". 

Acestora li se adaugă publicaţia lunară a Consiliului Local al Municipiului 

Giurgiu, "Buletin Informativ", distribuită gratuit cetăţenilor la sediile 

administraţiei municipale şi accesibilă pe pagina web a Primăriei. În domeniul 

audio-vizualului, pe raza Municipiului Giurgiu emit trei posturi de televiziune : 

Valahia TV, Giurgiu TV și Muntenia TV. În privinţa posturilor de radio, Kiss 

FM Giurgiu transmite zilnic jurnale de ştiri şi programe locale.   

  

 

 6.7. Viaţa religioasă    

 Ridicarea sfintelor biserici ortodoxe la Giurgiu s-a început imediat după 

eliberarea oraşului de sub ocupaţia turcească, fiind creaţia sentimentului 

nestrămutat al credinţei strămoşeşti, păstrată vie în sufletele tuturor creştinilor 

români. În proporţie de 98% locuitorii Municipiului Giurgiu sunt creştini 

ortodocşi. Pe lângă aceştia mai întâlnim şi romano-catolici, greco-catolici, 

baptişti, adventişti, musulmani etc.  Dorinţă nemărturisită din veacuri a 

slujitorilor bisericii din parohiile vlăşcene şi giurgiuvene şi a zecilor de mii de 

credincioşi, acest vis minunat devine realitate la cumpăna mileniilor, prin 

înţelegerea superioară a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii 

Ortodoxe Române la acea vreme. Întronizarea primului Episcop al Eparhiei 

Giurgiului, P.S. Dr. Ambrozie, se săvârşeşte însă câţiva ani mai târziu, la data de 

9 aprilie 2006. Odată cu această minunată lucrare bisericească, viaţa spirituală şi 

duhovnicească dobândeşte o nouă profunzime. În Municipiul Giurgiu se 

amenajează sediul episcopal într-o clădire de patrimoniu, iar Episcopia 

amenajează aici câteva săli de muzeu în care reuneşte documente cu valoare 

istorică, obiecte de cult, straie preoţeşti şi monahale deosebite, scrieri vechi 

bisericeşti etc. Prin grija Episcopiei se înfiinţează o mănăstire pentru călugăriţe 

şi un schit monahal, în cadrul căruia funcţionează şi o cantină pentru cei 

nevoiaşi. Nu în ultimul rând, Episcopia a amenajat şi un cabinet medical, cei în 

suferinţă beneficiind de îngrijirile unui medic care şia închinat viaţa credinţei în 

Dumnezeu şi şi-a pus ştiinţa în slujba semenilor. 

    

CAPITOLUL VII - SERVICIILE DE UTILITĂŢI PUBLICE   

 7.1. Salubrizarea menajeră  



 Salubrizarea localităţii este un serviciu public local de gospodărire 

comunală, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat şi controlat de 

autorităţile administraţiei publice locale. Serviciul de salubritate se organizează 

pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, instituţiilor publice şi agenţilor 

economici. Colectarea deşeurilor menajere este efectuată de un operator de 

salubrizare privat pe baza unor grafice de lucrări în care sunt incluse toate 

străzile din Municipiul Giurgiu. Frecvenţa de colectare este bisăptămânală 

pentru cetăţenii care locuiesc la case individuale sau condominii tip casă. 

Colectarea deşeurilor de pe platformele gospodăreşti amenajate sau neamenajate 

din zonele cu blocuri are frecvenţa zilnică, cu menţiunea că de pe numeroasele 

platforme, colectarea se face şi de două ori pe zi. Municipiul Giurgiu este 

partener principal în proiectul "Sistem de management integrat al deşeurilor 

solide în judeţul Giurgiu", în cadrul căruia va fi amenajat un depozit de deşeuri 

la standarde europene, cu toate amenajările complementare lui, pentru 

respectarea condiţiilor de mediu impuse în spaţiul comunitar.   

 7.2. Alimentarea cu energie termică    

 Sistemul integrat de termoficare prin intermediul căruia se realizează în 

prezent alimentarea cu energie termică a consumatorilor situaţi în Municipiul 

Giurgiu,este un sistem complex, alcătuit din:  - surse de producere a energiei 

termice: o sursă care funcţionează pe gaze naturale, şi una care funcţionează pe 

hidrocarburi;  - reţele de transport ale agentului termic primar;  - staţiile care 

asigură transportul căldurii de la agentul termic primar la agentul termic 

secundar (puncte termice PT);  - reţele de distribuţie a agentului termic la 

consumatori (reţele termice secundare);  - consumatorii de energie termică În 

Municipiul Giurgiu funcţionează 29 de puncte termice, din care 22 modernizate.    

 7.3. Alimentarea cu apă şi canalizarea    

 Numărul de branşamente de apă potabilă în Municipiul Giurgiu este de 

11918, din care: 9810 - persoane fizice, 651 - asociaţii de locatari, 1204 - agenţi 

economici şi 253 - instituţii publice. Consumul de apă este de 258.967 mc/lună. 

Sursa de apă este subterană şi este compusă din 4 fronturi de puţuri de adâncime 

mare. Capacitatea instalată a sursei este de 613 l/s, 52992 mc/24h  şi acoperă 

100 % necesităţile de debite ale sistemului. Lungimea totală a reţelei de 

alimentare cu apă : 206,312 km.  Sistemul de canalizare este de tip biologic. 

Lungimea reţelei de canalizare atinge în prezent 114,930 km. Sistemul de 

canalizare este gravitaţional, cu staţii de ridicare a presiunii din loc în loc, 



compus dintr-o reţea de canale stradale din beton cu diametre între 600 şi 1.000 

mm sau canale ovoide de la 500/750 mm la canale de 1.000/1.200 mm, prin care 

apele uzate menajere sunt transportate la staţia de epurare.    

 7.4. Alimentarea cu energie electrică    

  Distribuţia energiei electrice se face prin linii aeriene şi subterane. 

Reţeaua de distribuţie de joasă tensiune este preponderent în cablu în zonele 

centrale şi în zonele de blocuri de locuinţe, fiind alcătuită în mare parte din linii 

subterane.    

  

 7.4.1. Iluminatul public în Municipiul Giurgiu    

 Din punct de vedere constructiv, iluminatul public se realizează prin 

intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, numită sistem de 

iluminat public şi compusă din:  - aparate de iluminat echipate cu surse electrice 

de lumină corespunzătoare;  - console şi accesorii de montaj-fixare;  - stâlpi de 

susţinere a aparatelor de iluminat, respectiv a reţelei de alimentare cu energie 

electrică;  - reţea electrică de joasă tensiune, supraterană sau subterană, destinată 

iluminatului public;  - posturi de transformare şi cutii de distribuţie, echipamente 

de comandă, automatizare, măsurare şi control.  Lungimea străzilor din 

Municipiul Giurgiu este de 131 km, iar sistemul de iluminat public din 

municipiu conţine 80 de puncte luminoase. În Municipiul Giurgiu există 53 

posturi de transformare care alimentează iluminatul public prin intermediul 

punctelor de aprindere. Reţeaua de alimentare cu energie electrică a iluminatului 

public se află la momentul actual în proprietatea societăţii ENEL, excepţie 

făcând reţelele electrice realizate prin extinderea sistemului de iluminat public.   

 7.5. Alimentarea cu gaze naturale    

 Gazele naturale sunt o sursă de energie eficientă, nepoluantă, care conferă 

siguranţă în exploatare. Zilnic, milioane de oameni din întreaga lume se bucură 

de beneficiile acestora. Gazul natural reprezintă principala sursă de energie 

pentru producătorii de energie electrică şi termică, în industria metalurgică, 

textilă, chimică, alimentară, industria lemnului, sticlei, materialelor de 

construcţii, în industria petrolieră şi extractivă.  În Municipiul Giurgiu, 

alimentarea cu gaze naturale se face de către WIROM Gas care activează în 

industria gazelor naturale şi este specializată în servicii de furnizare a gazului 



natural. Cu o tradiţie de peste 16 ani, Wirom Gas România asigură furnizarea 

gazelor naturale pentru patru oraşe din partea sudică a ţării. 

    

CAPITOLUL VIII - ECONOMIA   

 8.1. Industria    

 Sectorul industrial este dominat de Zona Liberă Giurgiu, cu acces la 

Dunăre, de parcul Industrial şi Incubatorul de Afaceri din Giurgiu Nord. 

Industria este caracterizată de dispariţia marilor capacităţi industriale şi apariţia 

unor firme mai mici, orientate spre nevoile pieţei. Se evidenţiază construcţia de 

nave fluviale (întreruptă în 1993 şi reluată în 2003), metalurgie şi construcţii de 

maşini, confecţii metalice, materiale de construcţii, industria textilă şi a 

confecţiilor, cea alimentară şi serviciile. Odată cu construirea unui nou port de 

mărfuri, separat de Gara Fluvială  pentru pasageri, Giurgiu va deveni un 

important punct de tranzit al mărfurilor pe ruta Asia - Europa, datorită 

transportului multimodal.  Concernul VOESTALPINE este un reper important 

în economia municipiului.   

 8.2. Agricultura    

 Suprafaţa agricolă a Municipiului Giurgiu, după modul de folosinţă este 

de 1943 ha, din care 1855 ha terenuri arabile, 10 ha păşuni, 70 ha vii şi 8 ha 

livezi. Condiţiile geoclimatice sunt în general favorabile activităţilor agricole, 

dar trebuie avute în vedere aspectele caracteristice ale condiţiilor hidrologice ale 

zonei. Astfel, se constată alternanţa anilor secetoşi şi a celor excesiv de umezi, 

iar în condiţiile unor precipitaţii excesive şi a prezenţei apelor freatice la 

adâncimi mici, se înregistrează băltiri.     

 8.3. Servicii şi turism     

 Declinul sectorului industrial a determinat o reorientare a activităţii spre 

dezvoltarea serviciilor şi, în ultima vreme tot mai pregnant, a turismului. Astfel, 

în Municipiul Giurgiu s-au înfiinţat şi şi-au extins capacităţile de operare 

companii care oferă de la servicii de televiziune prin cablu şi internet, la 

spălătorii şi service-uri auto, de la transport de persoane şi mărfuri la tranzacţii 

pe piaţa imobiliară, de la unităţi de alimentaţie publică la cele de pază şi 

protecţie. Nu în ultimul rând reţeaua unităţilor de cazare în  hoteluri şi moteluri 

s-a extins şi acoperă în prezent mai multe trepte de calitate a serviciilor oferite. 



De asemenea , în municipiu a luat ființă Centrul Național de Informare Turistică 

Giurgiu. 

 

   CAPITOLUL IX - COOPERAREA INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ   

 Pe plan local, Primăria Municipiului Giurgiu are relaţii de cooperare 

permanentă cu Consiliul Judeţean Giurgiu şi cu Instituţia Prefectului - Judeţul 

Giurgiu, raporturile dintre acestea fiind reglementate de Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală.  De asemenea, Primăria Municipiului 

Giurgiu are relaţii de cooperare, care vizează subiecte specifice, cu departamente 

din cadrul Guvernului României, precum şi cu organe şi organisme 

descentralizate ale statului în teritoriu.   

 9.1. Participarea Giurgiului în reţele naţionale    

 a) A.M.R. - Asociaţia Municipiilor din România, titulatură adoptată în 

cadrul Adunării Generale din 11 mai 2001. Giurgiu este membru fondator al 

Asociaţiei Municipiilor din România. Conform statutului, scopul AMR constă în 

promovarea şi protejarea intereselor comune ale autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru soluţionarea şi gestionarea nevoilor publice în interesul 

colectivităţilor locale;   

 b) Oraşe Energie România, OER - 1994.   

 c) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) - "Sănătate asigurată 

prin apă curată" pentru reabilitare sistem apă - canal; d) ADI "Management 

eficient pentru un judeţ curat" pentru sistem integrat de management al 

deşeurilor ;   

 9.2. Cooperare internaţională     

 Giurgiu face parte din Euroregiunea Ruse (Bulgaria) - Giurgiu (România).  

Documentele de constituire au fost semnate la data de 23 aprilie 2001, de către 

cei doi primari.  Municipiul Giurgiu este înfrăţit cu următoarele oraşe: Grasse, 

Franţa - 1990; Peshkopi, Albania - 1994; Ruse, Bulgaria - 1997; Peristeri, 

Grecia - 2000; Dunaujvaros, Ungaria - 2003; Izmail, Ucraina - 2003; Inegöl, 

Turcia - 2003.   

 9.3. Apartenenţa la organisme şi instituţii internaţionale    

- Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia  



- A.D.R. Sud Muntenia;  

- Energie - Cities - 1997;  

- Local Governments for Sustainability, ICLEI - 2002;  

- Asociaţia Europeană a Regiunilor Transfrontaliere, AEBR - 2002;  

- Angajamentele de la Aalborg - 2004;  

- Pactul Primarilor, prioritate în Planul de Acţiune al UE pentru Eficienţă    

Energetică - 2009;  

- Asociaţia Centrelor Europa, ACE.   

 9.4. Premii naţionale şi internaţionale    

 2001 - Premiul Sectorial de mediu (locul V) la Concursul "Oraşe către 

Integrare Europeană";  

 2001 - Diplomă şi plachetă la concursul organizat de Agenţia Statelor 

Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi Ambasada SUA "Să facem 

afaceri simplu şi rapid";  

 2003 - Diplome ale Primăriei şi Euroregiunii Ruse - Giurgiu la Concursul 

"Sail of Papenburg"; 2004 - Premiul "Debutul anului" acordat de Asociaţia 

Naţională a Informaticienilor din Administraţia Publică (ANIAP) pentru 

implementarea soluţiilor în e-administraţie;            

 2005 - Premiul "E-Administration 2005" acordat de ANIAP pentru 

transparenţa în relaţia cu cetăţenii;  

 2005 - Premiul de excelenţă administraţie.ro, acordat primarului 

municipiului Giurgiu, pentru cel mai bun web-site: www.primaria-giurgiu.ro;  

 2005 - Titlul "Primarul Anului 2005", primarului municipiului Giurgiu, 

oferit de Fundaţia "AlegRO";  

 2007, 2008, 2009 - Premiul de excelenţă administraţie.ro, primarului 

municipiului Giurgiu, pentru activitatea din primărie, pentru continuitate în 

administraţia publică locală şi, respectiv, pentru accesarea de fonduri structurale 

prin proiecte majore de dezvoltare;  



 2010 - Premiul pentru "Management modern în administraţie", primarului 

municipiului Giurgiu, acordat de Portalul Naţional de Administraţie. 

 2012 - Diploma Primarul anului în cadrul emisiunii Viața la Zi. 

 

 2013 - Premiul de Excelență  în Administrație, acordat primarului 

municipiului Giurgiu. 

 

CAPITOLUL X - PATRIMONIUL   

 Patrimoniul Municipiului Giurgiu este alcătuit din bunurile mobile şi 

imobile care aparţin domeniului public şi domeniului privat, precum şi din 

drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial. În calitate de persoană juridică 

de drept public şi titular al dreptului de proprietate publică şi privată, Municipiul 

Giurgiu exercită, prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, posesia, folosinţa 

şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat, în 

limitele şi în condiţiile legii. Bunurile din patrimoniul public sau privat al 

municipiului Giurgiu pot fi date în administrarea instituţiilor publice, regiilor 

autonome, pot fi concesionate sau închiriate în condiţiile legii sau pot fi date în 

folosinţă gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ, sau 

serviciilor publice, pe baza unor studii de oportunitate, a unor caiete de sarcini 

sau note de fundamentare, după caz. Consiliul Local poate hotărî vânzarea de 

bunuri din patrimoniul privat sau cumpărarea de bunuri, în baza unei note de 

fundamentare înaintate de serviciul de specialitate şi avizate de autoritatea 

executivă. 

   

CAPITOLUL XI - PARTIDELE POLITICE ŞI SINDICATELE   

 11.1. Partidele politice care activează în Municipiul Giurgiu sunt: 

 - Partidul Social Democrat (P.S.D.)   

 - Partidul Naţional Liberal (P.N.L.)   

 - Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE)   

 - Uniunea Naţională pentru Progresul României (U.N.P.R.) 

 - Partidul Mișcarea Populară (PMP)   



 11.2. În Municipiul Giurgiu sunt constituite, în unităţile economice şi în 

instituţii publice, filiale ale diverselor organizaţii sindicale afiliate la federaţii şi 

confederaţii sindicale naţionale, cele mai importante fiind: "Cartel Alfa", 

CNSLR "Frăţia", Blocul Naţional Sindical, "Sanitas", "Sed Lex", Federaţia 

Sindicatelor din Agricultură "Agrostar". Sindicatul Cadrelor Militare în Rezervă 

şi Retragere Giurgiu şi Sindicatul Pensionarilor Giurgiu sunt afiliate, de 

asemenea, la federaţiile naţionale.     

 

CAPITOLUL XII - CONSULTAREA CETĂŢENILOR   

 12.1. Forme de consultare publică    

 Cetăţenii Municipiului Giurgiu pot fi consultaţi prin referendum, în 

condiţiile legii. Pe lângă cazurile expres prevăzute de lege, referendumul mai 

poate fi organizat pentru obiective, acţiuni de interes major care pot influenţa 

viaţa şi activitatea locuitorilor municipiului sau pot modifica radical 

infrastructura şi dotările urbane ale municipiului. Proiectele de hotărâre ale 

Consiliului Local sunt afişate la sediul Primăriei, pe site-ul propriu şi transmise 

către mass-media, fiind de asemenea transmise tuturor celor care au depus o 

cerere în acest sens. De la publicarea anunţului se stabileşte o perioadă de 10 

zile pentru primirea tuturor recomandărilor făcute pe marginea proiectului, din 

partea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite. La solicitarea celor interesaţi, 

precum şi din proprie iniţiativă, Primăria organizează dezbaterea publică a 

proiectului în cauză.  Sugestiile şi recomandările exprimate în timpul dezbaterii 

sunt consemnate într-un proces-verbal şi, alături de cele scrise, sunt analizate de 

către compartimentele de specialitate ale Primăriei şi de către consilierii locali, 

în comisiile de specialitate. Punctele de vedere exprimate au valoare de 

recomandare, competenţa exclusivă de adoptare a hotărârilor aparţinând 

Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. Pentru probleme de importanţă mai 

redusă, care vizează zone ale municipiului, cetăţenii pot fi consultaţi şi prin 

adunări cetăţeneşti.      

 12.2. Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi obiective de 

interes public local     

 Modalitatea de atribuire şi schimbare a denumirilor de străzi, pieţe şi de 

obiective de interes public local, este aprobată de către Consiliul Local al 

Municipiului Giurgiu, potrivit prevederilor O.G. nr.63/2002 privind atribuirea 



sau schimbarea de denumiri, aprobată, cu modificările şi completările ulterioare, 

prin Legea nr. 48/2003, precum şi cu avizul Comisiei Judeţene de Atribuire de 

Denumiri.   

 

CAPITOLUL XIII - TITLURI ONORIFICE   

 13.1. Titlul ,,CETĂŢEAN DE ONOARE", reprezintă titlul onorific ca 

semnificaţie, care se acordă de către Consiliul Local al Municipiului Giurgiu şi 

se conferă în temeiul întrunirii cumulative a condiţiilor prevăzute în prezentul 

Statut şi a cel puţin unuia din următoarele criterii:   

 a) personalităţi cu recunoaştere naţională sau universală care şi-au pus 

amprenta asupra dezvoltării Municipiului Giurgiu şi a imaginii acestuia;   

 b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au contribuit la 

prestigiul Municipiului Giurgiu, în ţară şi în străinătate;   

 c) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de 

evenimente deosebit de grave sau prin sacrificiul lor au salvat vieţile 

concetăţenilor lor;   

 d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni 

umanitare etc.), au determinat o îmbunătăţire semnificativă a condiţiilor de viaţă 

ale locuitorilor Municipiului Giurgiu sau a unui domeniu al vieţii economice, 

sociale, culturale etc.;   

 e) autori sau coautori ai unor realizări deosebite în domeniile: ştiinţific, 

cultural, artistic, economic, social, politic, militar, sportiv, recunoscute ca atare 

cel puţin la nivel naţional;   

 f) persoane care au dat dovadă de curaj şi devotament în slujba 

comunităţii;  

 g) unor foşti deţinuţi politic sau veterani de război care prin activitatea lor 

ulterioară au un aport la realizarea unei imagini pozitive a Municipiului Giurgiu 

în lume;   

 h) alte criterii, după caz, cu aprobarea Consiliului Local.   

 Titlul se acordă la propunerea Primarului Municipiului Giurgiu, pe baza 

unor documente temeinic fundamentate. Titlul de  "Cetăţean de Onoare" al 



Municipiului Giurgiu se poate acorda atât persoanelor în viaţă, cât şi post-

mortem. Împreună cu hotărârea Consiliului Local se va înmâna persoanei 

distinse, de către Primar, în aceeaşi şedinţă sau într-o şedinţă ulterioară, o 

diplomă şi o plachetă. Persoanele cărora li s-a acordat titlul de "Cetăţean de 

Onoare" pot beneficia de următoarele facilităţi:  

 a) înscrierea în Cartea de Onoare a Municipiului;  

 b) gratuitate la transportul în comun, folosirea locurilor publice, accesul 

gratuit în instituţiile social-culturale cu ocazia unor manifestări organizate de 

către Primărie; 

 c) beneficiază de scutire pentru impozite și taxe locale; 

 d) pot beneficia gratuit la cerere de cel mult două locuri de înhumare în 

oricare dintre cimitirele aflate în domeniul public al municipiului; 

 e) preemțiune la acordarea de ajutoare financiare pentru situații deosebite. 

 13.2. În situația în care după acordarea titlului de cetățean de onoare, 

persoana în cauză este condamnată definitiv și irevocabil pentru fapte 

necompatibile cu calitatea de cetățean de onoare sau se constată că a desfășurat 

activitate de poliție politică, Consiliul Local, la propunerea primarului poate 

retrage titlul de cetățean de onoare.  

 13.3. Titlul ,,CETĂŢEAN AL MUNICIPIULUI", se conferă persoanelor 

care împlinesc vârsta de 18 ani în ziua de 23 aprilie - Ziua Sfântului Mare 

Mucenic Gheorghe (Patronul Spiritual al Municipiului, din 1993).   

 

CAPITOLUL XIV - RANGUL ŞI ÎNSEMNELE MUNICIPIULUI GIURGIU 

 14.1. Municipiul Giurgiu este reşedinţă de judeţ, unitate administrativ - 

teritorială de rangul II.           

 14.2. Însemnele Municipiului Giurgiu sunt reprezentate de stema 

Municipiului Giurgiu aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 628 din 29 mai 

2003 şi Drapelul Municipiului, conform modelului prevăzut în anexa 3 la 

prezentul Statut.   

  



 Stema - Descrierea stemei             

 Stema Municipiului Giurgiu se compune dintr-un scut despicat si retezat. 

Prima partiţie - în câmp roşu: Sfântul Gheorghe ecvestru, cu haină aurie, cu faţa 

şi braţele în culoare naturală, cu mantaua albastră, pe un cal alb natural, cu frâu 

auriu şi şaua albă, asuprind cu lancea un balaur în culoare naturală. Partiţia a 

doua - în câmp galben auriu: Turnul cu ceas blazonat natural, amplasat pe o 

terasă verde. Partiţia a treia - Podul Prieteniei: din argint, pe fond albastru, la 

partea inferioară fiind desenat un brâu undat de argint. Scutul este timbrat de o 

coroana murală de argint, cu şapte turnuri crenelate.   Semnificaţia elementelor 

însumate   Sfântul Gheorghe, patronul spiritual al municipiului, constituie arma 

vorbitoare, făcând aluzie la denumirea localităţii şi amintind de lupta de apărare 

dusă de locuitorii aşezării de-a lungul timpului. Turnul cu ceas este simbolul 

istoric al municipiului, centrul geometric al oraşului vechi, organizat pe o 

structură de tip radial, monument de arhitectură reprezentativ din a doua 

jumătate a secolului al XVIII-lea. Podul Prieteniei simbolizează fizic şi spiritual 

legătura municipiului cu oraşul Ruse din Bulgaria. Coroana murală cu şapte 

turnuri crenelate arată că localitatea are rang de municipiu reşedinţă de judeţ. 

 Drapelul   

 Drapelul Municipiului Giurgiu se compune din culorile alb - albastru, 

dispuse orizontal, reprezentând valurile Dunării, pe fond bleu, având în centru 

Stema Municipiului Giurgiu.   

 14.3. Stema şi Drapelul se aplică şi se arborează pe frontispiciul clădirii 

Primăriei, iar Drapelul se arborează pe arterele principale ale municipiului cu 

ocazia Zilei Municipiului sau împreună cu Drapelul Naţional la sărbătorile 

naţionale.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 


