
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind constituirea unei comisii speciale de analiză și verificare a Contractului de 
Asociațiune în participațiune nr.16.833/3018/30.09.2010 încheiat între Municipiul 

Giurgiu și Asociația Fotbal Club ASTRA Giurgiu și a actelor adiționale 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 

       Având în vedere: 
       - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu 
nr.48.703/18.10.2021; 
        - raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu 
nr.49.291/20.2021; 
       - informarea Secretarului General al Muncipiului Giurgiu, înregistrată cu 
nr.48.039/13.10.2021; 
       - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină;            
        - prevederile art.127 și 129 alin.(9), lit.„a”  din Ordonanţa 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. 
 
       În temeiul art.139, alin.(3), lit. „f”, „g” și „i” și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanţa 
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 constituie Comisia specială de analiză și verificare a contractului de 
Asociațiune în participațiune nr.16.833/3018/30.09.2010 încheiat între Municipiul 
Giurgiu și Asociația Fotbal Club ASTRA Giurgiu și a actelor adiționale, în următoarea 
componență: 
       1. Vladu Alexandru; 
       2. Măroiu Marian; 
       3. Damian Marian; 
       4. Bușcu Gheorghe; 
       5. Muscalu Ionel. 
      Art.2. (1) Obiectivele comisiei: 
         Verificarea modului de realizare a obligațiilor ce reveneau fiecărei părți; 
         Analiza și verificarea beneficiilor ce-i revin Municipiului Giurgiu din derularea 
acestui contract. 
         Oportunitatea continuării acestui contract raportat la aportul adus de Municipiului 
Giurgiu în această asociere și beneficiile obținute. 
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          (2) Întocmirea raportului privind constatările și propunerile comisiei și 
prezentarea acestuia consiliului local. 
           (3) Perioada de analiză și verificare a contractului va fi de 60 de zile, de la data 
comunicării prezentei hotărâri. 
        Art.3. Direcțiile din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu vor 
pune la dispoziție Comisiei, documentele solicitate, în termen de 48 de ore de la 
momentul solicitării. 
        Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului privind legalitatea, Primarului municipiului Giurgiu,  
persoanelor nominalizate la art.1 și Direcțiilor din Aparatul de specilitate al Primarului 
municipiului Giurgiu. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
                  Bușcu Gheorghe                                                 Băiceanu Liliana 
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Adoptată cu un număr de 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi 
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