
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind participarea Municipiului Giurgiu la Programul Termoficare cu 

suma de 419.766 lei și a eșalonării multianuale a implementării proiectului 
„Înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT 71 și 

racord PT 62” 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
       Având în vedere: 
       - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.12.484/16.03.2022; 

   - raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.12.715/17.03.2022; 
   - avizul comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat; 

       - prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice 
Locale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.53 din 25 iunie 2019 privind aprobarea Programului multianual de 
finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și 
extinderea sau înființare a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a 
localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități 
publice nr.51/2006, publicată în monitorul Oficial nr.988/09 XII 2019. 
 
        În temeiul art.129, alin.(2), lit.„b” şi alin.(4), lit.„d”, art.139, alin.(3), lit.„g” 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 participarea Municipiului Giurgiu cu suma de 419.766 lei, la 

Programul Termoficare și eșalonarea multianuală a implementării Proiectului „Înlocuire 
și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT 71 și racord PT 62”, 
conform Anexei 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 Economice și Direcției Tehnice din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Giurgiu pentru ducerea la îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR GENERAL, 

 
                Funieru Cătălin                                            Băiceanu Liliana 
 
 

Giurgiu, 31 martie 2022    
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Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenţi 




	HOT. 97                                                                    
	CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU

	97

