
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Hotărârii nr.82/31.03.2021 a Consiliului Local 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.49.335/20.10.2021; 
         - raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Urmărire, 
Executare Contracte, înregistrat la nr.49.568/22.10.2021;  
 - Hotărârea nr. 82/31.03.2021 a Consiliului local al municipiului Giurgiu privind 
aprobarea concesionării  prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului 
public al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 31513, strada Vlad Țepeș 
– Ecaterina Varga; 
         -  avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină; 
         -  avizul comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public și privat; 
         -  avizul comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului;          
         - prevederile art.308, art.309, art.312 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
         - prevederile art.466, alin.(8), art.467, alin.(5) din Legea nr.227/2015 Codul 
Fiscal;  
         - prevederile Legii nr.50/1991, republicată şi modificată, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii;  
         - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.37/2011 privind aprobarea Planului 
Urbanistic General al Municipiului Giurgiu;  
         - prevederile art.58 și art.59 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările 
ulterioare. 
         În temeiul art.129, alin.(2), lit.„c”, alin.(6), lit.„a” şi art.139, alin.(3), lit.g” 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.I. Anexele 1 și 2 la Hotărârea nr.82/31.03.2021 a Consiliului Local al 
Municipiului Giurgiu privind aprobarea concesionării  prin licitaţie publică a unui teren, 
aparţinând domeniului public al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 
31513, strada Vlad Țepeș – Ecaterina Varga, se modifică și se înlocuiesc cu anexa 1 - 
Studiul de oportunitate și anexa 2 Raportul de evaluare, înregistrate sub 
nr.48.799/18.10.2021 întocmite de S.C. JUSTCONTA  BUINESS S.R.L. prin evaluator 
autorizat Corabie Iulian, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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        Art.II. Art.4 din Hotărârea nr.82/31.03.2021 a Consiliului Local al Municipiului 
Giurgiu privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând 
domeniului public al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 31513, strada 
Vlad Țepeș – Ecaterina Varga, se modifică și va avea următorul cuprins: 

  ,,Art.4. Redevența minimă valorică a concesiunii va avea o valoare de 
pornire la licitație de 1600 euro/an, care se va plăti trimestrial, la cursul BNR din 
ziua plăți, de la data semnării contractului de concesiune, pe toată perioada 
derulării acestuia”. 
        Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu, 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu 
și Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Urmărire, Executare Contracte, din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
                  Bușcu Gheorghe                                                 Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 28 octombrie 2021       
Nr. 379    

Adoptată cu un număr de 17 voturi pentru şi 4 abţineri, din totalul de 21 consilieri prezenţi 
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