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CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Hotărârii Consiliului Local nr.252/21.07.2020 privind 

aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico 
– economici pentru proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea 

performanței energetice: Școala Gimnazială nr.10 din Municipiul Giurgiu”, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.400/25.11.2020, Hotărârea 

Consiliului Local nr.130/29.04.2021 și Hotărârea Consiliului Local 
nr.183/25.05.2021 

 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 

         Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.49.689/22.10.2021; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Programe Europene,  înregistrat la 
nr.49.694/22.10.2021; 
        - Hotărârea Consiliului Local nr.252/21.07.2020 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială 
nr.10 din Municipiul Giurgiu; 
        - Hotărârea Consiliului Local nr.130/29.04.2021 privind modificarea Anexei 1 la 
Hotărârea Consiliului Local nr.252/21.07.2020 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul 
Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială 10 
din Municipiul Giurgiu; 
        - Hotărârea Consiliului Local nr.183/25.05.2021 privind modificarea Anexei 1 la 
Hotărârea Consiliului Local nr.252/21.07.2020, modificată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.130/29.04.2021;  
        - avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină; 
        - avizul comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat; 
        - prevederile din Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte 
POR/2020/3/3.1/b/2/NE, SE, SM; 
        - 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; 
        - 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. 
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            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, 
 
  

 H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

         Art.I. Se completează Hotărârea Consiliului Local nr.252/21.07.2020 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico - 
economici pentru proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței 
energetice: Școala Gimnazială nr.10 din Municipiul Giurgiu", modificată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.400/25.11.2020, Hotărârea Consiliului Local nr.130/29.04.2021, 
Hotărârea Consiliului Local nr.183/25.05.2021, prin includerea unui nou articol 1’, care 
va avea următorul cuprins:  
          „Art.1’. Se aprobă descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată 
prin proiectul prevăzut la art.1, care va avea forma prevăzută în Anexa 3, parte 
integrantă din prezenta hotarâre.” 
         Art.II. Anexele 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.252/21.07.2020 modificată 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.400/25.11.2020, Hotărârea Consiliului Local 
nr.130/29.04.2021 și Hotărârea Consiliului Local nr.183/25.05.2021, rămân 
neschimbate.  
       Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu, 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Economice şi 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       
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Adoptată cu un număr de 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi 
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