
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin 

licitaţie publică a unui teren și a unei construcții, aparținând domeniului public al 
Municipiului Giurgiu, situate în Vama Giurgiu, DN 5, KM 66,  

Punct de Trecere a Frontierei Giurgiu 
 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 
 

       Având în vedere:  
        - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la  
nr.56.775/09.12.2021; 
        - raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Urmărire, 
Executare Contracte, înregistrat la nr.57.205/10.12.2021;  
        - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină; 
        - avizul comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public și privat; 
        - avizul comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului;          
         - prevederile art.308, art.309 și art.312 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
        - prevederile Hotărârii nr.439/25.11.2021 a Consiliului Local al Municipiului 
Giurgiu, privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren și a unei 
construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr 
cadastral 31513,  situate în Vama Giurgiu, DN 5, KM 66, Punct de Trecere a Frontierei 
Giurgiu. 
 
        În temeiul art.129, alin.(2), lit.„c”, alin.(6), lit.„a”, 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 documentația de atribuire în vederea concesionării terenului în 
suprafaţă de 180,00 mp., identificat cu număr cadastral 35952 și a unei construcții – 
Grup Sanitar și terenului aferent în suprafață de 147,00 mp., identificat cu număr 
cadastral 35951, aparținând domeniului public al Municpiului Giurgiu, situate în Vama 
Giurgiu, DN 5, KM 66, Punct de Trecere a Frontierei Giurgiu, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.2. Contractul de concesiune va fi înregistrat în Cartea funciară prin grija 
concesionarului. 
        Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Giurgiu să semneze contractul de 
concesiune. 



 
 

 

2 
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        Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu, 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu,  
Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Urmărire, Executare Contracte, Biroului 
Autorizaţii și Documentaţii de Urbanism din cadrul Direcției Urbanism şi Direcţiei de 
Impozite şi Taxe Locale Giurgiu.       

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
            Sîrbu Adelina - Veronica                                             Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 22 decembrie 2021       
Nr. 482    

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