
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

pentru aprobarea Regulamentului privind gospodărirea Municipiului Giurgiu 
 – obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, operatorilor economici,  

persoanelor fizice şi juridice  
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 
 
 

 Având în vedere:  
- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu 
nr.12.710/17.03.2022; 
- raportul de specialitate al Direcţiei Servicii Publice şi Direcţiei Juridice şi 
Administraţie Locală înregistrat cu nr. 12.724/17.03.2022; 
-  avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină; 
-  avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public; 
-  avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială; 
- avizul comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţiei mediului, agricultură 
şi turism; 
- Ordonanţa Guvernului nr.21/2002, actualizată, privind gospodărirea localităţilor 
urbane şi rurale; 
- Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,cu modificări şi 
completări ulterioare; 
-  Legea nr.101/2006, republicată, a serviciului de salubrizare a localităţilor; 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
actualizată; 
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată cu modificări şi completări ulterioare; 
- prevederile  Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică. 
  
 În temeiul art. 129, alin.(2), lit.”c” şi ”d”, și art. 196, alin.(1), lit. ”a” din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind gospodărirea Municipiului Giurgiu – 
obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, operatorilor economici, persoanelor 
fizice şi juridice, conform Anexei,parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Giurgiu nr.229 din 29.07.2021, îşi încetează aplicabilitatea. 
 

         Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Servicii Publice – Compartiment Monitorizare Servicii Comunitare de 
Utilitate Publică, Direcţiei Juridice şi Administraţie Locală din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu,Direcţiei Poliţiei Locale, se va posta pe 
site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu şi se va publica în mass-media locală pentru 
aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri 

 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR GENERAL, 

 
 
Dumitrescu Silviu - Andrei         Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giurgiu, 26 mai 2022    
Nr.164     

 
Adoptată cu un număr de 17 voturi pentru,  din totalul de 17 consilieri prezenţi. 
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