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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spații disponibile 

excedentare situate în incinta Internatului Colegiului Național „Ion Maiorescu” 
din Municipiul Giurgiu  

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 

 
 

 Având în vedere:  
         - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la  
nr.18.114/18.04.2022; 
         - raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Urmărire, 
Executare Contracte, înregistrat la nr.18.237/19.04.2022;  
         - adresa înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.454/03.03.2022 a 
Școlii Postliceale FEG; 
         - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină; 
         - avizul comisiei buget – finanţe, administrarea domeniului public și privat; 
         - prevederile art.129, alin.(2), lit.„c” și alin.(6), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, prevederile art.108, alin.(1) şi alin.(2), art.112, alin.(1) şi alin.(2) din Legea 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011, prevederile art.21, alin.(4) din Legea nr.273/006 privind 
Finanţele Publice Locale, actualizată, prevederile art.868, alin.(2) din Legea 
nr.287/2009, republicată, Noul Cod Civil, prevederile Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Giurgiu nr.203/2014 privind Regulamentul cadru de închiriere a spaţiilor 
disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 
teritorial-administrativă a Municipiului Giurgiu, rectificată prin Hotărârea 
nr.91/26.02.2015, modificată prin Hotărârea nr.301/21.08.2015, prevederile Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.435/26.11.2015, privind reformularea 
Capitolului II, punctul 4.2 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Giurgiu nr.203/09.07.2014, precum și prevederile Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Giurgiu nr.478/22.12.2021 privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru 
spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din Municipiul Giurgiu. 
 
        În temeiul art.196, alin.(1), lit.„a”, art.139, alin.(3), lit.„g” și 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 închirierea prin licitaţie publică a trei spaţii disponibile 
excedentare, în suprafață de 108,30 mp., situate la etajul I al internatului Colegiului 
Național „Ion Maiorescu” din Giurgiu, pentru desfășurarea cursurilor de asistent 
medical generalist și asistent medical de farmacie. 
        Art.2. Se aprobă durata închirierii de 2 ani, începând cu data încheierii 
contractului de închiriere. 
        Art.3. Prețul minim de pornire al licitației va fi de 1,40 lei/mp./lună. 
        Art.4. Se aprobă Documentația de atribuire pentru organizarea licitaţiei publice 
privind închirierea, conform Anexei 1, care face integrantă din prezenta hotărâre.  
        Art.5. Valabilitatea contractului de închiriere poate să înceteze înainte de termen, 
în cazul realizării unor lucrări de reabilitare și modernizare, cu transmiterea unei 
notificării cu 60 zile înainte de rezilierea contractului. 
        Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu, 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Urmărire, Executare Contracte, Direcţiei de 
Impozite şi Taxe Locale Giurgiu şi Colegiului Național „Ion Maiorescu” Giurgiu. 

  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                SECRETAR GENERAL, 

 
                Funieru Cătălin                                             Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 28 aprilie 2022    
Nr. 150     

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