
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind darea  în  administrare a spațiului din imobilul  situat în Șoseaua Sloboziei 
nr.194,  municipiul Giurgiu, către Societatea Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. 

 
 

                           CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
                                  întrunit în şedinţă ordinară, 
 
 Având în vedere: 
  - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr. 
22.318/18.05.2022 ; 
          - raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Patrimoniu nr. 
22.430/18.05.2022 ; 
          - adresa nr.701/30.03.2022 a Societății Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L., înregistrată 
la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.14877/30.03.2022; 
         -  avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină; 
         -  avizul comisiei de buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat; 
         -  prevederile art.868 din Noul Cod Civil și art.108 , art.297, art.298-300, art.362 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și 
completările ulterioare 

 
         În temeiul art.129, alin. (1) și alin.(2), lit. „c”, alin. (6), lit. „a”, art. 139, alin. (3), lit.”g”, 
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 aprobă  darea  în administrare către Societatea Giurgiu Construcții Edilitare 
S.R.L. a unui spațiu-corp C14 în suprafață de 52 mp, din imobilul situat în Șoseaua Sloboziei 
nr.194, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu. 
               
                Art.2. Destinația bunului ce face obiectul dării în administare este ca sediu social - 
spațiu de birouri pentru salariații Societății Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L., identificat cu 
CF 33293.  
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             Art.3. Se  aprobă Contractul de dare în administrare a terenului, prevăzut la art.1, care 
va avea forma prevăzută în anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
             Art.4. Titularul dreptului de administrare va proceda la înscrierea în cartea funciară a 
acestui drept. 
 
              Art.5. Se împuterniceste Primarul municipiului Giurgiu să semneze contractul de dare 
în administrare. 
 
             Art.6. Pe data prezentei hotărâri se revocă art. 4 din Hotărârea nr.343/28.08.2019 a 
Consiliului local al municipiului Giurgiu privind înființarea unei societăți cu răspundere 
limitată având ca obiect principal de activitate gestiunea serviciilor publice de administrare a 
domeniuli public și privat al municipiului Giurgiu. 
               
              Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu, 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Patrimoniu, Direcţiei Economice, din cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Societății Giurgiu Construcții Edilitare 
S.R.L. 
 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR GENERAL, 

 
 
Dumitrescu Silviu - Andrei         Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 26 mai 2022    
Nr. 168     

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