PROIECT

ROMÂNIA

AVIZAT:

Judeţul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate în anul 2022 de către Societatea
GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L. pentru utilizarea domeniului
public și a domeniului privat al Municipiului Giurgiu

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU
Întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere:
- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la
nr.57.426/13.12.2021;
- raportul de specialitate al Direcţiei Servicii Publice, înregistrat la
nr.57.479/14.12.2021;
- adresa Societății Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. nr.2.794/06.12.2021,
înregistrată la Primariai Municipiului Giurgiu sub nr.56.097/06.12.2021;
- avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a
domeniului public și privat de interes local în Municipiul Giurgiu nr.50.165/23.10.2019;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002, actualizată, privind organizarea
și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de
interes local;
- prevederile art.291, alin.(1), lit.„b”, respectiv art.484 și art.486 din Legea
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și
completările ulterioare.
În temeiul art.129, alin.(2), lit.„a”, alin.(3), lit.„d”, art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1)
lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă tarifele ce vor fi practicate în anul 2022 de către Societatea
GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L. pentru utilizarea domeniului public și a
domeniului privat al Municipiului Giurgiu, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu
în vederea efectuării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu,
Direcţiei Servicii Publice, Direcției Economice, Direcției Tehnice și Societății Giurgiu
Construcții Edilitare S.R.L..

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,

Sîrbu Adelina - Veronica

Băiceanu Liliana

Giurgiu, 22 decembrie 2021
Nr. 492

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