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CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă a Serviciului public de 

deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în Municipiului Giurgiu către S.C. Giurgiu 
Servicii Publice S.A. având ca acţionar majoritar Municipiul Giurgiu 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU 
Întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 
 

       Având în vedere: 
       - referatul de aprobare a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat sub 
nr.13.559/23.03.2022; 
       - raportul de specialitate al Direcţiei Servicii Publice, înregistrat sub 
nr.13.939/24.03.2022; 
       - avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină; 
       - avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială; 
       - prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de 
salubritate a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului 
A.N.R.S.C. nr.112/2007 privind aprobarea Contractului - cadru de prestare a 
serviciului de salubrizare a localităţilor, prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.111/2007 
privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor 
și prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului - 
cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor. 
 
         În temeiul art.129, alin.(2), lit.„d” coroborat cu alin.(7), lit.„n”, art.139, alin.(1) și 
art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
         Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii, prin atribuire 
directă a serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în Municipiul 
Giurgiu, prevăzut în Anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
        Art.2. Se aprobă ca modalitate de organizare, funcţionare şi realizare a 
Serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în Municipiul Giurgiu, 
gestiunea delegată. 
        Art.3. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecţie 
şi dezinfecţie în Municipiul Giurgiu către S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A. cu sediul în 
Giurgiu, strada Aleea Plantelor, nr.25, Cam. 20 şi 21, Judeţul Giurgiu, înregistrată la 
Registrul Comertului la nr.J52/823/2012, C.U.I. RO29780028, având ca acţionar 
majoritar Municipiul Giurgiu, începând cu data de 12.04.2022. 
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        Art.4. Se aprobă Regulamentul privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă a 
serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, conform Anexei 2 parte 
integrantă a prezentei hotărâri.  
        Art.5. Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii, prin atribuire 
directă a Serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, conform Anexei 3 
parte integrantă a prezentei hotărâri.  
        Art.6. Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de 
deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, ce se va încheia între Municipiul Giurgiu, pe de o 
parte şi S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A., pe de altă parte, prevăzut în Anexa 4 parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 
        Art.7. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Giurgiu - Anghelescu Adrian, să 
semneze, în numele şi pentru Municipiul Giurgiu, Contractul de delegare a gestiunii 
Serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie al Municipiului Giurgiu către 
S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A., având ca acţionar majoritar Municipiul Giurgiu. 
        Art.8. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Servicii Publice - Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de 
Utilitate Publică şi S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A. în vederea ducerii la îndeplinire. 
  

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR GENERAL, 

 
                Funieru Cătălin                                             Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 31 martie 2022    
Nr. 117     

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