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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 

nr.109/31.03.2022 privind actualizarea încadrării în categorii funcționale a 
unor străzi situate pe raza Municipiului Giurgiu 

 
 
 

   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
          Având în vedere: 
          - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu 
nr.26450/15.06.2022;                        
          - raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu – Compartimentul Cadastru și 
Evidență Străzi, înregistrat cu nr.26535/16.06.2022; 
         - avizul comisiei pentru adminstrație publică locală, juridic și de disciplină; 
         - avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, protecția mediului 
agricultură și turism; 
         - prevederile art.9, lit.„a”, „b” din Ordonanța Guvernului nr.43/1997privind regimul 
drumurilor, prevederile Hotărârii Guvenului nr.986/2002 privind atestarea domeniului 
public al Judeţului Giurgiu, precum şi al Municipiului Giurgiu, oraşelor şi comunelor din 
judeţul Giurgiu;  
         - prevederile Ordinului nr.49 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind proiectarea și realizarea străzilor la localitățile urbane, cap.3 - Prescripții 
generale;  
         - prevederile alin.(3.1.) al Hotărârii Consiliului Local nr.109/31.03.2022 privind 
actualizarea încadrării încategorii funcționale a unor străzi situate pe raza Municipiului 
Giurgiu;  
         - prevederile Legii nr.24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislative pentru 
elaborarea actelor normative;  
         - prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Giurgiu nr.273/2015 
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul 
public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Giurgiu nr.135/26.08.1999 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însușirea inventarului bunurilor care fac 
parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu. 
 
         În temeiul art.129, alin.(2), lit.„c”, alin.(7), lit.„k”, art.139, alin.(1) 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 aprobă modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului 
Local nr.109/31.03.2022 privind actualizarea încadrării în categorii funcționale a unor 
străzi situate pe raza Municipiului Giurgiu, conform Anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
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         Art.2. Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 
nr.273/29.07.2015 privind  modificarea inventarului bunurilor care fac parte din 
domeniul public al Municipiului Giurgiu, se va reactualiza și completa în mod 
corespunzător introducându-se, noile categorii funcționale ale străzilor, la Secțiunea I 
a „Drumuri comunale, vicinale, străzile cu trotuare aferente, pasajele, podurile, 
podețele, precum și zone de protecție ale acestora”. 
         Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului privind legalitatea Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcției Patrimoniu – Compartimentul Cadastru și Evidență Străzi, Compartimentului 
Arhitectură Urbană și Amenajarea Teritoriului, Direcției Economice din cadrul 
aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcția de Impozite 
Taxe Locale Giurgiu. 

  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR GENERAL, 

 
        Dumitrescu Silviu - Andrei                                 Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 30 iunie 2022    
Nr. 209     

Adoptată cu un număr de 18 voturi pentru, din totalul de 18 consilieri prezenţi 
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