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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 

nr.231/08.07.2022 privind aprobarea încheierii unei convenții între Municipiul 
Giurgiu și Orange Romania Communications S.A., privind eșalonarea debitului  

 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU 

Întrunit în şedinţă ordinară, 
 

        Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat sub 
nr.32260/20.07.2022; 
        - raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice și al Direcției Juridice și 
Administrație Locală, înregistrat sub nr.32345/21.07.2022; 
         - Contractul de achiziție publică de furnizare de produse multianual nr.41351 din 
11.08.2020; 
        - Draftul Contractului de Tranzacție nr.290622/OROC/FIN/CFI/204084 din data 
de 29.06.2022 transmis de ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.; 
        - adresa nr.29822/06.07.2022 formulată de Direcția Juridică și Administrație 
Locală privind inițierea unui proiect de hotărâre pentru ședința de consiliu; 
        - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.231 din 08.07.2022  
privind aprobarea încheierii unei Convenții între Municipiul Giurgiu și Orange Romania 
Communications S.A., reprezentând eșalonare debitului; 
        - adresa nr.30188/07.07.2022 formulată de Direcția Tehnică, transmisă prin 
poșta electronică, în care transmiteam Orange Romania Communications S.A. 
proiectul de hotărâre cu penalitățile de întarziere de 0,5% din valoarea sumei 
neachitate la scadență, pentru fiecare zi de întârziere; 
        - adresa nr.31344/14.07.2022 formulată de Direcția Tehnică și transmisă prin 
poșta electronică, prin care solicitam Orange Romania Communications S.A. să ne 
transmită acceptul pentru încheierea convenției conform Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Giurgiu nr.231 din 08.07.2022 cu procentul de 0.02%; 
        - adresa nr.31706/18.07.2022 formulată de Orange Romania Communications 
S.A și transmisă prin posta electronică privind menținerea procentului de 0,5% din 
valoarea sumei neachitate la scadență, pentru fiecare zi de întârziere, conform 
Contractului de tranzacție; 
       - avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină; 
       - avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;  
       - prevederile Legea nr.273 /2006 privind Finanțele Publice Locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
       - prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 
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        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 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.I. Se modifică art.5, alineatul 2 al Anexei parte integrantă din Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.231/08.07.2022  privind aprobarea încheierii 
unei convenții între Municipiul Giurgiu și Orange Romania Communications S.A.,  
privind eșalonarea debitului, care va avea următorul conținut: 
             „Art.5. Plata cu întârziere a sumelor mai sus menționate atrage penalități 
de întârziere de 0,5% din valoarea sumei neachitate la scadență, pentru fiecare 
zi de întârziere." 
         Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica Institutiei Prefectului - Judetul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Tehnice, Direcției Economice și Direcției Juridice și Administrație Locală din  
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Giurgiu și Orange Romania 
Communications S.A. pentru ducerea la îndeplinire. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR GENERAL, 

 
        Dumitrescu Silviu - Andrei                                 Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 28 iulie 2022    
Nr. 238     

Adoptată cu un număr de 19 voturi pentru, din totalul de 19 consilieri prezenţi 
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