
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind darea în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 2 ani, din patrimoniul 

Direcției Poliției Locale Giurgiu cu personalitate juridică a mijlocului fix – Pușcă 
CO2 pentru uz veterinar, calibrul 11 mm, Seria 8982 + TV calibru 13 mm + cutie 
transport, către Societatea Comercială Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvenţă 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
          Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.50.339/27.10.2021; 
        - raportul de specialitate al Direcţiei Poliţiei Locale Giurgiu, înregistrat la 
nr.5.355/27.10.2021; 

- protocol de predare-preluare nr.6.022/01.02.2021, încheiat între Primăria 
municipiului Giurgiu și Direcţia Poliţiei Locale Giurgiu; 

- procesul verbal de inventariere nr.5.845/29.01.2021;  
        - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină; 
        - avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân și ecarisaj; 
        - prevederile art.362, alin.(2), art.349-353 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
        În temeiul art.129, alin.(2), lit.„c”, art.139, alin.(3), lit.„g” 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.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a mijlocului fix – Pușcă CO2 pentru uz 
veterinar, calibrul 11 mm, seria 8982 + TV calibru 13 mm + cutie transport, cu o 
valoare de inventar 14.350 lei, din patrimoniul Direcției Poliției Locale Giurgiu cu 
personalitate juridică către Societatea Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvenţă. 
       Art.2. Darea în folosință gratuită aprobată la art.1 se va face pentru o perioadă de 
2 (doi) ani, bunul menționat la art.1, fiind necesar în activitatea de gestionare a 
animalelor fără stăpân și ecarisaj. 
       Art.3. S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență, căreia i se dă în folosință 
gratuită bunul menționat la art.1 trebuie să respecte dispozițiile Legii nr.295/2004 
privind regimul armelor și munițiilor, cu modificările și completările ulterioare.  
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       Art.4. Predarea – primirea bunului identificat la art.1 se va face pe bază de 
protocol încheiat între Direcția Poliției Locale Giurgiu cu personalitate juridică și S.C. 
Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvenţă, în termen de 5 zile, de la data intrării în 
vigoare a prezentei hotărârii. 
       Art.5. S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvenţă, are următoarele obligații: 
        a) să folosească bunul potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată 
folosința gratuită; 
        b) să prezinte anual, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfășurată, 
gradul de implementare la nivelul colectivității, precum și prognoze și strategii pentru 
perioada următoare; 
        c) să permită accesul proprietarului bunului pentru efectuarea controlului asupra 
bunului; 
        d) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui; 
        e) la încetarea folosinței gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit în 
afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii; 
        f) folosința dobândită conform prezentei hotărârii nu poate fi transmisă, nici 
oneros și nici cu titlu gratuit, unei alte persoane;  
        g) titularul dreptului de folosință gratuită are obligația de a informa proprietarul 
bunului cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate, precum și la 
existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă 
la imposibilitatea exploatării bunului.  
       Art.6. Constituie contravenție dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să 
fie considerate potrivit legii penale, infracțiuni. 
          I) încălcarea obligațiilor prevăzute la lit.„a” – „e” și se sancționează cu amendă 
de la 5.000 lei, la 15.000 lei. 
         II) încălcarea obligațiilor prevăzute la lit.„f” și se sancționează cu amendă de la 
5.000 lei, la 10.000 lei. 
         Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane 
împuternicite de către primar. 
         Contravențiilor prevăzute în prezentul articol le sunt aplicabile dispozițiile 
Ordonanței Guvernului nr.2/2001, cu modificările și completările ulterioare.  
        Art.7. Toate neînțelegerile rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea 
prezentei hotărâri vor fi rezolvate pe cale amiabilă. 
          În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se 
vor adresa instanțelor judecătorești competente. 
         Art.8. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Poliţiei Locale cu personalitate juridică și S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A. în 
insolvență, pentru ducerea la îndeplinire. 
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