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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului 

Giurgiu a unor echipamente de măsurare a energiei termice nefuncționale, 
amplasate la scările blocurilor, aflate în exploatarea S.C. Uzina Termoelectrica 

Production Giurgiu S.A. în vederea scoaterii scoaterii din funcțiune,  
casării și valorificării 

 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 
 Având în vedere: 
 - referatul de aprobare  a Primarului municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.48.870/18.10.2021; 

- raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu - Compartimentul Patrimoniu, 
înregistrat la nr.49.163/20.10.2021; 

- adresa S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. nr.939/25.03.2021, 
înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu la nr.48.870/18.10.2021; 

- avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic şi de disciplină; 
- avizul comisiei buget – finanţe, administrarea domeniului public și privat; 
- prevederile art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 privind reglementarea 

procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care 
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale aprobată 
prin Legea nr.246/2001;  

- prevederile art.860 al Legii nr.287/2009 din Noul Cod Civil;  
- prevederile Hotărârii nr.273/2015 privind modificarea şi completarea 

inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, 
înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999 
modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Giurgiu 
nr.76/16.05.2002 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 
al Municipiului Giurgiu.   

 
         În temeiul art.129, alin.(2), lit.„c”, art.139, alin.(3), lit.„g”, art.196, alin.(1), lit.„a”, 
art.289 și art.361 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

        Art.1. Se aprobă trecerea din  domeniul public în domeniul privat al Municipiului 
Giurgiu a unor echipamente de măsurare a energiei termice nefuncționale, amplasate 
la scările blocurilor, aflate în exploatarea S.C. Uzina Termoelectrica Production 
Giurgiu S.A. în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
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        Art.3. Inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu, însușit  prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999 modificată și completată 
prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 și 
nr.273/29.07.2015, va fi modificat în mod corespunzător. 
        Art.4. După finalizarea operațiunii datele din evidența financiar - contabilă vor fi 
modificate în mod corespunzător. 
           Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica  Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcției Patrimoniu - Compartimentul Patrimoniu, Direcției Economice, Direcției de 
Impozite și Taxe Locale Giurgiu din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului 
Municipiului Giurgiu și S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
                  Bușcu Gheorghe                                                 Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 28 octombrie 2021       
Nr. 362    

Adoptată cu un număr de 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi 
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