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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea unei Convenții între MUNICIPIUL GIURGIU și   

S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, reprezentând plata 
cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul 
„Marin Anastasovici”, Stadion „Dunărea” și Sala de sport „Chauncey Hardy”) 

 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU 
Întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 
 

       Având în vedere: 
       - referatul de aprobare al  Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat sub nr.27868 
din 23.06.2022; 
       - raportul de specialitate al Direcţiei Servicii Publice, înregistrat sub nr.27871 din 
23.06.2022; 
        - adresa nr.4984 din 17.06.2022 a societății comerciale Giurgiu  Servicii  Locale  
S.A  în insolvență, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.27032 din 
20.06.2022; 
       - Contractul de delegare a gestiunii directe a serviciilor publice nr.30306 din 
01.07.2019 încheiat cu S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență; 
       - Contractul nr.16833/30.09.2010 privind asociațiunea în participațiune a 
Municipiului  Giurgiu cu Asociația Fotbal Club Astra; 
       - Actul adițional nr.3 din 07.10.2021 la contractul nr.16833/30.09.2010 privind 
asociațiunea în participațiune a Municipiului Giurgiu cu Asociația Fotbal Club Astra; 
       - Hotărârea Consiliului Local nr.159 din 28.04.2022 privind aprobarea rectificării   
Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022; 
       - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină;   
       - avizul comisiei buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat; 
       - avizul comisiei servicii publice, muncă și protecție socială; 
        - prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
       - prevederile Ordonanţei nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 
        - prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
        - prevederile Legii nr.227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
        În temeiul art.129, alin.(2), lit.„a”, art.139, alin.(3), lit.„a” și art.196, alin.(1), lit.„a” 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1. Se aprobă Convenția între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială 
Giurgiu  Servicii  Locale S.A., în  insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru 
serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul „Marin Anastasovici”, 
Stadion „Dunărea” și Sala de sport „Chauncey Hardy”) în valoare de 283.026 lei, cu 
TVA, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Giurgiu să semneze Convenţia 
de plată între Municipiul Giurgiu şi Societatea Comercială Giurgiu Servicii Locale S.A. 
în insolvență. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcției Servicii Publice, Direcției Economice și Societății Comerciale Giurgiu Servicii  
Locale S.A., în insolvență, pentru ducerea la îndeplinire. 

 
 

  
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR GENERAL, 

 
        Dumitrescu Silviu - Andrei                                 Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 30 iunie 2022    
Nr. 219     

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