
ROMANIA 

Judetul GIURGIU 
' CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

HOT.A.RARE 
privind aprobarea tarifelor existente ~i completarea listei de lucrari practicate de 
Serviciul Zone Verzi ~i Peisagistica din cadrul Societatii Comerciale intretinerea 

Peisagistica a Spatiilor Verzi S.A. Giurgiu 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
intrunit in ~edinta ordinara, 

Avand In vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu; lnregistrata la 

nr.22.502/17.09.2013; 
- referatul de specialitate al Societatii Comerciale Tntretinerea Peisagistica a 

Spatiilor Verzi S.A. Giurgiu, Tnregistrat la nr.4.322118.09.2013; 
- raportul comisiei pentru administratie publica locala, juridic §i de disciplina; 
- raportul comisiei de buget - finante, administrarea domeniului public §i privat; 
- raportul comisiei de servicii publice, munca §i protectie sociala; 
- prevederile art.28, lit. ,,j" din Ordonanta Guvernului nr.71/2002 privind 

organizarea §i functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public §i 
privat de interes local, ale art. 212, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 cu privire la 
organizarea, functionarea §i conducerea societatilor comerciale, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, ale art.14, alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile §i completarile ulterioare §i ale Legii nr.52/2003 privind 
transparenta decizionala In administratia publica. 

Tn temeiul art. 36, alin. (2), lit. ,,a", art. 45, alin. (2), lit. ,,c" §i art.115, alin. (1 ), lit. ,,b" 
din Legea nr.215/2001, republicata, privind Administratia Publica Locala, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, 

H 0 T A R A ~ -T E : 

Art.1. Se aproba tarifele pentru prestarea serviciului de lntretinere parcun §I 

spatii verzi din Municipiul Giurgiu, conform anexei 1 care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba completarea listei de lucrari pentru Serviciul de lntretinere 

parcuri §i spatii verzi din municipiul Giurgiu, conform anexei._ 2 care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 
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Art.3. Prezenta hotarare se va comunica Primarului municipiului Giurgiu, lnstitutiei 

Prefectului - Judetul Giurgiu !?i Societatii Comerciale Tntretinerea Peisagistica a 

Spatiilor Verzi S.A. Giurgiu, se va posta pe site - ul Primariei municipiului Giurgiu !?i se 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Giurgiu, 26 septembrie 2013 
Nr. 356 

CONTRASEMNEAzA, 
SEO~~~R, 

Adoptata cu un numar de 18 voturi pentru, din totalul de 18 consilieri prezen\i 
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