ROMÂNIA

Judeţul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
HOTĂRÂRE
privind acordarea avizului de principiu în vederea organizării Târgului Anual
Tradiţional în Municipiul Giurgiu, şoseaua Ghizdarului, nr.134, conform
contractului de asociere în participaţiune nr.13.400 din data de 27 iulie 2008

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere:
-expunerea de motive a Primarului municipiului Giurgiu, înregistrată la
nr.24.870/21.06.2016;
-raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu - Compartiment Urmărire,
Executare Contracte înregistrat la nr.24.871/21.06.2016;
-adresa nr.19.117/10.05.2016 a domnului Tofan Virgil, administrator al S.C. LA
TOFAN S.R.L. Giurgiu;

-raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină;
-raportul comisiei buget - finanţe, administrarea domeniului public şi privat;
-prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.57/28.02.2008

privind aprobarea asocierii între Consiliul Local al Municipiului Giurgiu şi domnul Tofan
Virgil şi ale Contractului de asociere în participaţiune nr.13.400/27.07.2008, Actului
adiţional nr. 1/168/2009, Actului adiţional nr.2/26.193/2014 încheiate între Municipiul
Giurgiu şi domnul Tofan Virgil.
în temeiul art.36, alin.(2), alin.(7), lit.„a" şi art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001,
republicată, privind Administraţia Publică Locală, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se acordă avizul de principiu în vederea organizării „Târgului Anual
Tradiţional" în Municipiul Giurgiu, şoseaua Ghizdarului, nr.134, conform contractului
de asociere în participaţiune nr.13.400/2008, încheiat între Municipiul Giurgiu şi
domnul Tofan Virgil.
Art.2. Târgul se va desfăşura în perioada 01-15 august 2016.

Art.3. 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, Direcţiei
Economice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu,
Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Giurgiu, precum şi S.C. LA TOFAN S.R.L.
Giurgiu.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONAZĂ,
,

Oprişa

Giurgiu, 29 iunie 2016
Nr. 206
Adoptată cu un număr de 17 voturi pentru şi 3 abţineri, din totalul de 20 consilieri prezenţi

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
NR.24.870/21.06.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere adresa nr.19.117/10.05.2016 a domnului Tofan Virgil ,
administrator al SC La Tofan SRL Giurgiu, cu privire la organizarea Târgului Anual
Tradiţional în Municipiul Giurgiu, Şoseaua Ghizdarului nr. 134, în perioada 01-15
august 2016, conform contractului de asociere în participaţiune nr. 13400/2008,
propun iniţierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură:

„ Proiect de hotărâre privind acordarea

avizului de principiu în vederea

organizării Târgului Anual Tradiţional în municipiul Giurgiu, Şoseaua
Ghizdarului nr.134, conform contractului de asociere în participaţiune
nr.l3400/27.07.2008„

Direcţia Patrimoniu prin Compartimentul Urmărire, Executare Contracte, va
întocmi raportul de specialitate şi va redacta proiectul de hotărâre, pe care le va
susţine în faţa comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat,
comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină, pentru avizare
şi în faţa Consiliului Local pentru aprobare.

PRIMAR,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECŢIA PATRIMONIU
COMPARTIMENTUL URMĂRIRE, EXECUTARE CONTRACTE
NR.24.871/21.06.2016

VIZAT:
Administrator Public,

Ghiţă Niculae

RAPORT DE SPECIALITA

I.TEMEIUL DE FAPT:

Prin expunerea de motive nr. 24.871/21.06.2016 a Primarul
Municipiului Giurgiu, a iniţiat Proiectul de hotărâre cu privire la acordarea
avizului de principiu în vederea organizării Târgului Anual Tradiţional în
Municipiul Giurgiu, Şoseaua Ghizdarului nr.134, conform contractului de
asociere în participaţiune nr. 13400/27.07.2008,

în vederea dezbaterii şi

aprobării sale în şedinţa Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

II.TEMEIUL DE DREPT:
Conform art.44 din Legea 215/2001 modificată privind administraţia
publică locală, Direcţia Patrimoniu , Compartimentul Patrimoniu, Evidenţa
Proprietăţii şi Cadastru, în calitate de compartiment de resort a analizat şi
elaborat prezentul raport în termenul prevăzut de lege.

III.ARGUMENTE DE OPORTUNITATE:
Proiectul de hotărâre are ca obiect principal de reglementare, acordarea
avizului de principiu în vederea organizării Târgului Anual Tradiţional în
Municipiul Giurgiu, Şoseaua Ghizdarului nr.134.
Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Giurgiu sub
nr.19.117/10.05.2016 , domnul Tofan Virgil, administrator al SC La Tofan SRL
solicită acordul în vederea desfăşurării târgului în perioada 01-15 august 2016,
pe terenul situat în municipiul Giurgiu , Şoseaua Ghizdarului nr.134, ce face

obiectul contractului de asociere în participaţiune nr.13400/2008 încheiat între

Municipiul Giurgiu şi domnul Tofan Virgil.

IV. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE:
Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile Hotărârii
Consiliului local al municipiului Giurgiu nr.57/28.02.2008 privind aprobarea

asocierii între Consiliul Local al Municipiului Giurgiu şi domnul Tofan Virgil,
Contractului de asociere în participaţiune nr. 13400/27.07.2008, Actului

Adiţional nr.1/168/2009, Actului Adiţional nr.2/26193/2014 încheiate între
Municipiul Giurgiu şi domnul Tofan Virgil, prevederile art.36, alin. (2), alin.
(7), lit.„a" şi art.45 din Legea nr.215/2001, republicată, privind Administraţia
Publică Locală, cu modificările şi completările ulterioare şi nu are un caracter
normativ nefiind supus prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa
decizională.

V.

CONCLUZII ŞI PROPUNERI:

Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate astfel
că propunem dezbaterea şi aprobarea sa în şedinţa Consiliului local al
municipiului Giurgiu.

DIRECTOR EXECUTIV,ÎNTOCMIT,
Cristian TRĂISTARU

