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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Giurgiu nr.146/08.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru „Înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între  
racord PT 71 și racord PT 62”  

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă extraordinară, 

 
 
 

 

        Având în vedere:  
        - referatul de aprobare al Primarului municipiului Giurgiu, înregistrat cu 
nr.26.685/16.06.2022; 
        - raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr.26.690/16.06.2022; 
        - avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat; 
        - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.211/25.06.2020 privind 
completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.146/08.04.2020 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Înlocuire și redimensionare 
rețea de transport agent termic între racord PT 71și racord PT 62”;  
        - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.502/22.12.2020 privind 
aprobarea modificării și completării Anexei 1 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Giurgiu nr.146 din 08.04.2020 privind aprobarea indicatorii tehnico-
economici pentru „Înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între 
racord PT 71 și racord PT 62”, completată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Giurgiu nr.211 din 25.06.2020; 
        - prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice 
Locale, modificată şi completată; 
        - prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice; 
        - prevederile art.71, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018 
privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;  
        - prevederile art.59-62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
        În temeiul art.129, alin.(2), lit.„b” și alin.(4), lit.„d”, art.139, alin.(3), lit.„a” și art.196, 
alin.(1), lit.„a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 



 
 

 

2 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
        Art.I. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 
nr.146/08.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Înlocuire 
și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT 71 și racord PT 62”, 
prin includerea Anexei 11 Principalii indicatorii tehnico - economici – Scenariul 1 parte 
integrantă din prezenta. 
        Art.II. Art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 
nr.146/08.04.2020, se modifică și va avea următorul cuprins: 
        „Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții „Înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între 
racord PT 71 și racord PT 62”, conform Anexelor 1, 11 și 2, parte integrantă din 
prezenta hotărâre”. 
        Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu, 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Giurgiu, pentru ducerea la îndeplinire.  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                    SECRETAR GENERAL, 

 
        Dumitrescu Silviu - Andrei                                      Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 20 iunie 2022    
Nr. 199     

Adoptată cu un număr de 16 voturi pentru, din totalul de 16 consilieri prezenţi 
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