
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor imobile, 

aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu 
 
 
 

                           CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
                                întrunit în şedinţă ordinară, 
 
 
 
        Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.26683/16.06.2022; 
        - raportul de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul 
Patrimoniu și Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat la 
nr.30790/12.07.2022; 
        - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină; 
        - avizul comisiei buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat; 
        - prevederile art.84, alin.(4) și alin.(5), art.302-331, art.354-355 și art.362 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;  
        - prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 
        - prevederile art.7, alin.(1) - (4) din Legea nr.52/2003 privind  transparenţa  
decizională în administarția publică.  
   
        În temeiul art.129, alin.(2), lit.„c”, coroborat cu alin.(6), lit.„a” și lit.„b”, art.139, 
alin.(3), lit.„g”, 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 Regulamentul privind concesionarea bunurilor imobile, 
aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu, conform Anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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       Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu, 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Patrimoniu, Direcţiei Economice, din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și va fi adus la cunoștința 
publică prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu și în Monitorul Oficial Local 
și prin publicare într-un cotidian local . 
 
 

 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                        SECRETAR GENERAL, 

 
              Pălălău Gheorghiță - Stelian                                         Băiceanu Liliana 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 25 august 2022    
Nr. 256     

Adoptată cu un număr de 16 voturi pentru, din totalul de 16 consilieri prezenţi 
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