
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a 
proiectului pentru obiectivul „Reabilitare bulevarde, străzi, alei carosabile, 

Zona I în Municipiul Giurgiu” 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă extraordinară, 

 
         Având în vedere: 

    - referatul de aprobare al Primarului municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.50.885/02.11.2021; 

    - raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.50.886/02.11.2021; 
    - avizul comisiei buget - finanţe, administrarea domeniului public şi privat; 
    - avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, protecția mediului, 

agricultură și turism; 
        - prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.95/2021 pentru 
aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”; 
        - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 
urgența a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții 
„Anghel Saligny”, aprobate prin Ordinulul ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației nr.1333/2021.  
        În temeiul art.173, alin.(1), lit.„b”, „f”, alin.(3), lit.„f” 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 cererea de finanțare prin Programul Național de Investiții 
„Anghel Saligny” și devizul general estimativ al obiectivului de investiții „Reabilitare 
bulevarde, străzi, alei carosabile, Zona I în Municipiul Giurgiu”, conform Anexelor 1 și 
2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Giurgiu pentru ducerea la îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
            Sîrbu Adelina - Veronica                                             Băiceanu Liliana 
 
 

Giurgiu, 03 noiembrie 2021       
Nr. 395    

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