
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a terenului identificat cu 
număr cadastral 41765, aparținând domeniului public al Municipiul Giurgiu, 

situat în Municipiul Giurgiu, strada Decebal, adiacent Bloc 71/1D 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 
         - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la  
nr.18.115/18.04.2022; 
         - raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu – Compartiment Urmărire, 
Executare Contracte, înregistrat la nr.18.569/20.04.2022; 
         - cererea societății TINERET S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu 
sub nr.11.677/11.03.2022;   
         - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină; 
         - avizul comisiei buget – finanţe, administrarea domeniului public și privat;    
         - contractul de concesiune nr.10.162/21.04.1997, încheiat între Municipiul  
Giurgiu și societatea TINERET S.R.L.; 
         - adresa societăți JUSTCONTA BUSINESS S.R.L., înregistrată la Primăria 
Municipiului Giurgiu sub nr.18245/19.04.2022; 
         - prevederile art.108, lit.„b” și ale art.306, alin.(1) și (2) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, prevederile art.586 din Noul Cod Civil, prevederile art.466, alin.(8), art.467, 
alin.(5) din Legea nr.227/2015 Codul Fiscal, prevederile art.15, lit.„e” din Legea 
nr.50/1991, republicată şi modificată, privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, precum prevederile și Hotărârii Consiliului Local nr.37/2011 privind 
aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Giurgiu. 
 
         În temeiul art.129, alin. (2), lit.„c”, alin. (6), 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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
        Art.1. Se însușește propunerea privind concesionarea prin atribuire directă a  
terenului în suprafață de 54,00 mp., identificat cu număr cadastral 41765, aparținând 
domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, strada Decebal, 
adiacent Bloc 71/1D, pe o perioadă de 15 de ani.  
        Art.2. Se aprobă Raportul de evaluare și Studiul de oportunitate întocmit de 
Justconta Business S.R.L., înregistrat la Primăria Municipiului Giurgiu sub 
nr.13.296/22.03.2022 privind concesionarea terenului în suprafață de 54,00 mp., 
aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada Decebal, adiacent 
Bloc 71/1D, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 
 

 

2 

2 

         Art.3. Se aprobă concesionarea prin atribuire directă a terenului prevăzut la art.1 
din prezenta hotărâre. 
         Art.4. Redevența minimă valorică a concesiunii va fi de 140,00 Euro/an, care se 
achită trimestrial la cursul comunicat de BNR la data plății, de la data semnării 
contractului de concesiune, pe toată durata derulării acestuia. 
         Art.5. Procedura de concesiune este prin atribuire directă, iar durata concesiunii 
va fi de 15 ani. 
         Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica, Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu, 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Patrimoniu - Compartiment Urmărire, Executare Contracte, din cadrul 
Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, Direcţiei de Impozite şi 
Taxe Locale Giurgiu și societăți TINERET S.R.L. 

  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                SECRETAR GENERAL, 

 
                Funieru Cătălin                                             Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 28 aprilie 2022    
Nr. 151     

Adoptată cu un număr de 16 voturi pentru şi 4 abţineri, din totalul de 20 consilieri prezenţi 
 




































































































	HOT. 151                                                                           
	CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU
	privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a terenului identificat cu număr cadastral 41765, aparținând domeniului public al Municipiul Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, strada Decebal, adiacent Bloc 71/1D
	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

	151_Page_05
	151_Page_07
	151_Page_08
	151_Page_09
	151_Page_10
	151_Page_11
	151_Page_12
	151_Page_13
	151_Page_14
	151_Page_15
	151_Page_16
	151_Page_17
	151_Page_18
	151_Page_19
	151_Page_20
	151_Page_21
	151_Page_22
	151_Page_23
	151_Page_24
	151_Page_25
	151_Page_26
	151_Page_27
	151_Page_28
	151_Page_29
	151_Page_30
	151_Page_31
	151_Page_32
	151_Page_33
	151_Page_34
	151_Page_35
	151_Page_36
	151_Page_37
	151_Page_38
	151_Page_39
	151_Page_40
	151_Page_41
	151_Page_42
	151_Page_43
	151_Page_45
	151_Page_47
	151_Page_49
	151_Page_51
	151_Page_53
	151_Page_55
	151_Page_57
	151_Page_59
	151_Page_61
	151_Page_63
	151_Page_65

