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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind includerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu  

a obiectivului de investiție „Rețea termică – Bretea de legătură Nord – Centru, 
Municipiul Giurgiu” și transmiterea în administrare către  

S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 
        Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.52.843/12.11.2021; 
        - raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu - Compartimentul Patrimoniu, 
înregistrat la nr.53.833/18.11.2021; 
        - procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.42.909/14.09.2021; 
        - adresa Direcției Tehnice nr.52.336/09.11.2021; 
        - avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic şi de disciplină; 
        - avizul comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public și privat; 
        - prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările și completările ulterioare;  
         - prevederile Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie 
termică, cu modificările și completările ulterioare;  
        - prevederile Hotărârii nr.273/2015 privind modificarea şi completarea inventarului 
bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999 modificată şi 
completată prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 
privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului 
Giurgiu. 
 
         În temeiul art.129, alin.(2), lit.„c” şi art.289, art.290, art.139, alin.(3), lit.„g”, 
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 includerea în domeniului public al Municipiului Giurgiu, a 
investiției „Rețea termică – Bretea de legătură Nord – Centru, Municipiul Giurgiu”, 
realizată în baza autorizațiilor de construire nr.67/26.03.2020 și 77/10.04.2020, cu o 
valoarea finală a lucrărilor executate 4.633.328,88 lei, fără TVA. 
        Art.2. Se aprobă transmiterea în administrarea S.C. Uzina Termoelectrica 
Production Giurgiu S.A., a investiției „Rețea termică – Bretea de legătură Nord – 
Centru, Municipiul Giurgiu″.  
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         Art.3. Predarea - primirea bunului, ce face obiectul acestei hotărâri, se va face 
pe bază de protocol ce se va încheia între Municipiul Giurgiu și S.C. Uzina 
Termoelectrica Production Giurgiu S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri. 
         Art.4. Inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu, însușit prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999 modificată și completată 
prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 și 
nr.273/29.07.2015, va fi întocmit și actualizat în mod corespunzător. 
         Art.5. După finalizarea operațiunii, datele din evidența financiar – contabilă vor fi 
moodificate în mod corespunzător.  
         Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcției Patrimoniu - Compartimentul Patrimoniu, Direcției Economice și Direcției 
Urbanism din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu și S.C. Uzina Termoelectrica Production 
Giurgiu S.A. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
            Sîrbu Adelina - Veronica                                             Băiceanu Liliana 
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