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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public şi a domeniului 

privat al Municipiului Giurgiu, pentru anul 2022 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 

        Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.51.591/05.11.2021. 
        - raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu – Compartimentul Urmărire, 
Executare Contracte, înregistrat la nr.52.758/11.11.2021;  
        - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină; 
        - avizul comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public și privat; 
         - Hotărârea Consiliului Local nr.415/22.12.2020, cu privire la aprobarea taxelor 
pentru utilizarea domeniului public şi a domeniului privat al Municipiului Giurgiu, pentru 
anul 2021;  
        - prevederile art.486, alin.(1) și (3) din Legea nr.227/2015 privind Noul Cod 
Fiscal;  
        - prevederile Legii nr.207/2015 privind Noul Cod de Procedură Fiscală;  
        - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică. 

 
        În temeiul art.129, alin.(4), lit.„c”, art.139, alin.(3), lit.„c”, art.196, alin.(1), lit.„a” și  
art.199, alin.(1) și (2) 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 stabilesc taxele pentru utilizarea și ocuparea domeniului public şi 
domeniului privat al Municipiului Giurgiu pentru anul 2022, conform anexei care face 
integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.2. Începând cu data de 01.01.2022 își încetează aplicabilitatea Hotărârea 
nr.415/22.12.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu cu privire la aprobarea 
taxelor pentru utilizarea domeniului public şi a domeniului privat al Municipiului 
Giurgiu, pentru anul 2021. 
        Art.3. Acordurile de ocupare temporară și utilizare a domeniului public și privat  
încheiate cu destinație de parcări, garaje și grădini vor fi încheiate pentru o perioadă 
de 2 (doi) ani, cu posibilitatea încetării unilaterale printr-o notificare transmisă cu 5 zile 
înainte. 
 



 
 

 

2 

2 

         Art.4. Pe data prezentei art.15 din Anexa 1 - Regulamentul de atribuire a 
locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință sau sediul/punct de lucru din 
Municipiul Giurgiu aprobat prin Hotărârea nr.72/30.03.2017 a Consiliului local al 
Municipiului Giurgiu, se modifică corespunzător celor prevăzute la art.3 din prezenta. 
         Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcției Patrimoniu - Compartimentul Urmărire, Executare Contracte, Direcţiei 
Economice, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și 
Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Giurgiu, pentru ducerea la îndeplinire, se va posta 
pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu și se va publica în mass-media locală, pentru 
aducere la cunoștință publică. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
            Sîrbu Adelina - Veronica                                             Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 22 decembrie 2021       
Nr. 479    

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