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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.133/29.04.2021 privind 
aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței 

energetice: Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 
138710 și a cheltuielilor aferente, modificată prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.182/25.05.2021 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 

       Având în vedere: 
       - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.49.685/22.10.2021; 
       - raportul de specialitate al Direcţiei Programe Europene, înregistrat la 
nr.49.735/22.10.2021; 
       - Hotărârea Consiliului Local nr.133/29.04.2021 privind aprobarea proiectului 
Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic 
„Nicolae Cartojan” din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138710 și a cheltuielilor aferente;   
       - Hotărârea Consiliului Local nr.182/25.05.2021 privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Local nr.133/29.04.2021 privind aprobarea proiectului Lucrări de intervenții 
pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” din 
Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138710 și a cheltuielilor aferente. 
       - adresa de clarificare nr.7 de la A.D.R. Sud Muntenia, înregistrată la Primăria 
Municipiului Giurgiu cu nr. e 4212/22.10.2021; 
       - avizul comisiei administrație publică locală, juridic și de disciplină; 
       - prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;   
       - prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative; 
       - Obligaţiile Municipiului Giurgiu, membru în Convenţia Primarilor, asumate prin 
aprobarea la nivel local a Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă;   
       - Programul Operaţional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - 
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și 
în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice. 
 

            În temeiul art.129, alin.(1), alin.(2), lit.„b”, alin.(7), art.139, alin.(1) și art.196, 
alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul 
Administrativ, cu modificările  și completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

        Art.I. Hotărârea Consiliului Local nr.133/29.04.2021 privind aprobarea proiectului  
Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae 
Cartojan din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138710 și a cheltuielilor aferente, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.182/25.05.2021 se completează prin introducerea 
unui nou articol după articolul 5, care va avea următorul conținut:  
          „Art.6. Se împuternicește domnul ANGHELESCU ADRIAN, în calitate de        
reprezentant legal, să semneze documentele și contractul de finanțare în numele 
UAT-Municipiul Giurgiu’’. 
        Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu, 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate Primarului Municipiului Giurgiu,  
și Direcţiei Programe Europene din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Giurgiu, pentru ducerea la îndeplinire. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
                  Bușcu Gheorghe                                                 Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 28 octombrie 2021       
Nr. 385    

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