
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Contractului de Asociațiune în Participațiune nr.16883/3018 
din data de 30 septembrie 2010, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale 
ulterioare, încheiate între Municipiul Giurgiu și Asociația Fotbal Club ASTRA 

Giurgiu 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU 

Întrunit în şedinţă extraordinară, 
 
 

         Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al  Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.34.659/05.08.2022; 
        - raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu și Direcției Juridice și 
Administrație Locală, înregistrat la nr.34778/05.08.2022; 
        - adresa nr.1007/03.08.2022 emisă de Asociația Fotbal Club ASTRA Giurgiu – în 
reorganizare, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu cu nr.34377/04.08.2022; 
        - Hotărârea Consiliului Local nr.228/30.09.2010 privind aprobarea asocierii în 
participațiune a Municipiului Giurgiu cu Asociația Fotbal Club ASTRA Giurgiu, cu 
sediul în Municipiul Giurgiu; 
        - Actul adițional nr.1 la contractul de  asociațiune în participațiune 
nr.168.833/3018/30.09.2010 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.177/26.07.2012; 
        - Actul adițional nr.2 la contractul de asociațiune în participațiune 
nr.168.833/3018/30.09.2010 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.159/22.04.2015; 
        - Actul adițional nr.3 la contractul de asociațiune în participațiune 
nr.168.833/3018/30.09.2010 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.343/30.09.2021; 
        - amendamentul domnului consilier local Gâdea Gheorghe; 
        - 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 art.9.1. din Contractul de asociațiune în participațiune 
nr.16883/3018/30.09.2010; 
        - prevederile art.129, alin.(9), lit.„a” privind atribuțiile Consiliului Local, din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare.  
 
        În temeiul art.129, alin.(2), lit.„e”, 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,  
 



 
 

 

2 

2 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
 

Art.1. Se aprobă modificarea Contractulului de Asociațiune în Participațiune 
nr.16883/3018/30.09.2010, încheiat între Municipiul Giurgiu și Asociația Sportivă 
Fotbal Club ASTRA Giurgiu, conform Actului adițional nr.4, prevăzut în Anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcției Juridice și Administrație  Locală, Direcției Servicii Publice, Direcției 
Economice, Direcției Patrimoniu din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Giurgiu și Asociației Fotbal Club ASTRA Giurgiu, în vederea ducerii la 
îndeplinire. 

 
 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                        SECRETAR GENERAL, 

 
             Pălălău Gheorghiță - Stelian                                           Băiceanu Liliana 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 08 august 2022    
Nr. 253     

Adoptată cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi împotrivă şi _____ abţineri, 
din totalul de _______ consilieri prezenţi 
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