
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil, înscris în Cartea 

Funciară nr.36938, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu,  
situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua Bălănoaiei, nr.7 

 
 
                           CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
                                  întrunit în şedinţă ordinară, 
 
 
         Având în vedere:  
         - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.2.670/19.01.2022; 
          - raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Fond Locativ, 
înregistrat la nr.2.818/19.01.2022; 
         - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină; 
         - avizul comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat;   
         - prevederile art.363 din Ordonanața de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.489/22.12.2021 privind stabilirea 
oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului situat în Municipiul Giurgiu, 
Șoseaua Bălănoaiei, nr.7. 
 
          În temeiul art.129, alin.(2), lit.„c”, alin.(6), lit.„b”, art.134, alin.(1), lit.„a”, art.139, 
alin.(2) 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 vânzarea prin licitație publică a unui imobil care aparţine 
domeniului privat al Municipiului Giurgiu, compus din locuință în suprafață construită 
de 128,00 mp. și teren intravilan în suprafaţă de 309,00 mp., situat în Municipiul 
Giurgiu, Șoseaua Bălănoaiei, nr.7, înscris în Cartea Funciară nr.36938. 
        Art.2. Se aprobă Raportul de evaluare pentru determinarea prețului de vânzare 
prin licitație publică a imobilului care aparţine domeniului privat al Municipiului Giurgiu, 
în suprafaţă construită de 128,00 mp. și teren intravilan în suprafaţă de 309,00 mp., 
situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua Bălănoaiei, nr.7, înscris în  Cartea Funciară 
nr.36938, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.3. Prețul de pornire a licitației este de 6.700 Euro, stabilit conform Raportului 
de evaluare întocmit de Justconta Business S.R.L. sub nr.2.650/19.01.2022. 
       Art.4. Procedura de vânzare este licitația publică. 
       Art.5. Documentația de atribuire a contractului de vânzare ce urmează a fi 
întocmită după elaborarea caietului de sarcini va fi supusă aprobării Consiliului Local. 
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        Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Fond Locativ, Direcţiei Economice, Direcției 
Juridice și Administrație Locală - Biroul Juridic din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Giurgiu şi Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale. 
        

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
            Sîrbu Adelina - Veronica                                             Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 27 ianuarie 2022       
Nr. 18    

Adoptată cu un număr de 19 voturi pentru şi o abţinere, din totalul de 20 consilieri prezenţi 
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