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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea nivelului minim al tarifelor pentru eliberarea licențelor de 

lucru în Zona Liberă Giurgiu și a altor tarife utilizate de  Societatea Administrația 
Zonei Libere Giurgiu S.A. valabile începând cu data de 01.07.2022 

 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
Întrunit în ședință ordinară, 

 
 
 

 Având în vedere: 
         - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat sub 
nr.28403 din 28.06.2022; 
          - raportul  de specialitate al Direcției Servicii Publice, înregistrat sub nr.28415 
din 28.06.2022;  

- adresa nr.4413/23.06.2022 întocmită de Administrația Zonei Libere Giurgiu, 
înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.27873 din 23.06.2022, privind 
aprobarea nivelului minim  al tarifelor pentru eliberarea licențelor de lucru în Zona 
Liberă Giurgiu și a altor tarife utilizate de  Societatea Administrația Zonei Libere 
Giurgiu S.A valabile începând cu data de 01.07.2022; 
          - Decizia Consiliului de Administrație nr.380/22.06.2022, privind avizarea 
tarifelor pentru eliberarea licențelor de lucru și a altor tarife utilizate de  Societatea 
Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. valabile începând cu data de 01.07.2022; 
          - referatul nr.4345/21.06.2022 al Administrației Zonei Libere Giurgiu, privind 
aprobarea nivelului tarifelor de eliberare licențe de lucru valabile începând cu data de 
01.07.2022 și revenirea la tariful practicat până la 31.12.2019 pentru permisul de 
acces special pentru auto >1,5 t (inclusiv șofer și TVA); 
         - referatul nr.4361/21.06.2022 al Administrației Zonei Libere Giurgiu, prin care se 
solicită aprobarea tarifelor ce vor fi practicate la Complexul Tabăra Stejarul Bălănoaia; 

         - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină, 
         - avizul comisiei buget–finanțe, administrarea domeniului public și privat; 
        - prevederile Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere;  
        - prevederile Ordinului nr.1431/2002 privind acordarea licențelor de lucru și a 
permiselor de acces în zonele libere, accesul persoanelor, al mijloacelor de transport 
și al utilajelor în incinta zonei libere se face numai pe baza permiselor eliberate de 
administrația zonei libere și cu achitarea tarifelor aferente; 

         - prevederile art.20, alin.(2), lit.„i” din Actul Constitutiv al Administrației Zonei 
Libere Giurgiu; 
         - prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
       - amendamentul formulat de doamna consilier local Săndulescu Petronela 
Marinela în ședința Consiliului Local al municipiului Giurgiu. 
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         În temeiul art.129, alin.(3), lit.„d”, 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, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
        Art.1. Se aprobă tarifele pentru eliberarea licențelor de lucru în Zona Liberă 
Giurgiu, valabile începând cu data de 01.07.2022, conform Anexei 1, parte integrantă 
a prezentei hotărâri. 
        Art.2. Se aprobă tariful de 10 Euro/permis acces special valabil 24 ore pentru 
auto > 1,5 t (inclusiv șofer și TVA), tariful va fi valabil începând cu data de 01.07.2022. 
        Art.3. Se aprobă tarifele pentru Complexul Tabăra Stejarul – Bălănoaia, după 
cum urmează: 
      a) tarife de intrare în complex/piscină pentru sezonul 2022: 
         - 20 lei/zi/persoană cu TVA - intrare la piscină în zilele din cursul săptămânii; 
         - 25 lei/zi/persoană cu TVA - intrare la piscină în zilele din weekend; 
         - copiii cu vârsta sub 12 ani beneficiază de intrare gratuită; 
      b) tarif de închiriere baldachin/zi de 50 lei, cu TVA; 
      c) tarif de închiriere teren sport de 120 lei/h cu TVA. 
         Art.4. Se aprobă practicarea de către Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. a  
unui adaos comercial între 0-300% la prețul de achiziție pentru produsele alimentare,  
băuturi alcoolice și nonalcoolice, comercializate în cadrul Complexului Tabăra Stejarul 
– Bălănoaia. 
        Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu, 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Societății Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A., Direcției Economice și Direcției 
Servicii Publice, pentru ducerea la îndeplinire. 

  
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR GENERAL, 

 
        Dumitrescu Silviu - Andrei                                 Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 30 iunie 2022    
Nr. 227     

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