
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea documentației de licitație publică cu strigare privind închiriere 

spații/active/teren din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu 
Finanțare Europeană 

 
 
 

   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 

 
         Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.46.538/04.10.2021; 
        - raportul de specialitate al Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare 
Europeană, înregistrat sub nr.1.622/04.10.2021; 
        - raport de audit al Compartimentului Audit Public Intern nr.36.795/30.07.2021; 
       - avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină; 
       - prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes 
local; 
        -  prevederile Legii nr 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică locală. 
 
       În temeiul 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.1. Se aprobă documentația de licitație publică cu strigare privind închiriere 
spații/active/teren din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare 
Europeană, care va avea forma prevăzută în Anexa parte integrantă din prezenta  
hotărâre. 
        Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă, documentația de licitație 
publică cu strigare privind închiriere spații/active/teren din cadrul Direcției Administrare 
Active din Proiecte cu Finanțare Europeană, Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local  
nr.269/30.07.2020. 
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        Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului privind legalitatea, Primarului Municipiului Giurgiu și 
Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană, în vederea ducerii 
la îndeplinire. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
            Sîrbu Adelina - Veronica                                             Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 22 decembrie 2021       
Nr. 470    

Adoptată cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi împotrivă şi _____ abţineri, 
din totalul de ____ consilieri prezenţi 
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