
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea dării în administrare Societății TRACUM S.A. Giurgiu,  

a unor mijloace fixe 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

întrunit în şedinţă ordinară, 
 
 

        Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la                              
nr.49.007/19.10.2021; 
        - raportul de specialitate al Direcției Programe Europene și Direcției Juridice și 
Administrație Locală, înregistrat sub nr.49.558/22.10.2021;    
        - adresa nr.143/15.10.2021 a societății TRACUM S.A. Giurgiu, înregistrată la 
Primăria Municipiului Giurgiu cu nr.48.528/15.10.2021; 
        - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină; 
        - avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat; 
        - avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială; 
        - prevederile art.297-300 și 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. 
 
        În temeiul art.129, alin.(2), lit.„c” și lit.„d”, alin.(6), lit.„a”, alin.(7), lit.„n”, art.139, 
alin.(3), lit.„g” 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 aprobă darea în administrarea Societății TRACUM S.A. Giurgiu, a unor 
mijloace fixe, având date de identificare prezentate în anexa parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
       Art.2. Destinația bunurilor ce fac obiectul dării în administrare este obținerea 
licenței de transport în scopul asigurării funcționării și utilizării mijloacelor fixe. 
       Art.3. Titularul dreptului de administrare are următoarele obligații: 
           a) Să folosească bunurile potrivite destinației în vederea căreia i-a fost 
acordată darea în administrare. 
           b) Să permită accesul proprietarului pentru efectuarea controlului asupra 
bunurilor. 
           c) Să nu modifice bunurile, în parte ori în integralitatea lor. 
           d) La încetarea dării în administrare, să restituie bunurile în starea în care au 
fost primite, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii și libere 
de orice sarcini. 
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        Art.4. Darea în administrare dobândită în baza articolului 1 nu poate fi transmisă, 
nici oneros și nici cu titlu gratuit, unei alte persoane. 
        Art.5. Titularul dreptului dării în administrare are obligația de a informa 
proprietarul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum 
și la existența unor cauze sau iminența producerii de evenimente de natură să 
conducă la imposibilitatea exploatării bunurilor. 
        Art.6. Orice încălcare a obligațiilor prevăzute în conținutul prezentei hotărâri se 
va sancționa în conformitate cu prevederile art.352 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 
        Art.7. Predarea – primirea bunurilor ce face obiectul acestei hotărâri, se va face 
pe bază de protocol ce se va încheia între Municipiul Giurgiu și societatea TRACUM 
S.A. Giurgiu, până la data de 15.11.2021, protocol ce va avea forma prevăzută în 
anexa parte integrantă din prezenta hotărâre.  
        Art.8. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului privind legalitatea, Primarului municipiului Giurgiu, 
Direcției Economice, Direcției Juridice și Administrație Locală, Direcției Programe 
Europene și societății TRACUM S.A. Giurgiu, în vederea ducerii la îndeplinire. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
                  Bușcu Gheorghe                                                 Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 28 octombrie 2021       
Nr. 372    

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