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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
  

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice nr. 
30.306 din 01.07.2019 încheiat între Municipiul Giurgiu și Giurgiu Servicii  Locale  

S.A. în insolvență 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU 

Întrunit în şedinţă ordinară 

 

Având in vedere: 
  - Referatul de aprobare a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat sub nr.22.700 din 

19.05.2022; 
 - Raportul de specialitate al Direcţiei Servicii Publice înregistrat su nr.22.708 din 
19.05.2022 
 - Avizul  comisiei pentru administratie publică locală,  juridic și de disciplină; 
 - Avizul comisiei de servicii publice, muncă și protectie socială; 
 - Hotârârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.255 din 27 iunie 2019 privind 
delegarea gestiunii, prin atribuire directă a serviciilor publice – Serviciul de gestionare a 
câinilor fără stăpân, Serviciul de administrare a spațiilor verzi – întreținere zone verzi, 
întreținere locuri de joacă, întreținere baze și parcuri sportive, administrare și întreținere 
cimitire, decorare parcuri și zone verzi, Serviciul de întreținere și administrare mobilier 
stradal , marcaje rutiere, parcări și fond locativ, în Municipiul Giurgiu, către Societatea 
Comercială Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență, având ca acţionar majoritar 
Municipiul Giurgiu; 
 - Ordonanței nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public și privat de interes local cu completările și modificările 
ulterioare; 
 - Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată. 

 
   În  temeiul art. 129  alin. (2) lit.d) coroborat cu alin 7 lit. n), art. 139 alin.1) si 

art.196 alin.1, lit.a), din Ordonanta  de Urgenta a Guvernului  nr. 57 /2019 privind Codul 
Administrativ,  
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HOTĂRĂŞTE: 
 
  Art. 1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei Capitolul II  - Obiectul 

contractului ,Art.4, lit.e , dinContractul nr. 30.306 din 01.07.2019 privind delegarea 
gestiunii, prin atribuire directă a serviciilor publice de administrare a domeniului public 
și privat al Municipiului Giurgiu, aprobat prin Hotârârea Consiliului Local al 
Municipiului Giurgiu nr.255 din 27 iunie 2019 se modifică și va avea următorul 
conținut: 

”Art.4. Delegatul are următoarele obligații: 
e) să prezinte delegatarului lunar situația contractelor de prestări servicii încheiate, 

tarifele practicate precum și situația încasărilor.” 
 
  Art. 2. 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 Locale S.A. în insolvență în vederea ducerii 
la îndeplinire. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR GENERAL, 

 
 
Dumitrescu Silviu - Andrei         Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 26 mai 2022    
Nr. 183     

Adoptată cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi împotrivă şi _____ abţineri, 
din totalul de ____ consilieri prezenţi 
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