PROIECT

ROMÂNIA

AVIZAT:

Judeţul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.126 din 31 martie 2022 privind
delegarea prin gestiune directă, a serviciului public de salubrizare stradală din
Municipiul Giurgiu către Giurgiu Servicii Publice S.A.,
având ca acționar majoritar Municipiul Giurgiu
CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU
Întrunit în şedinţă extraordinară,
Având în vedere:
- referatul de aprobare a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat sub
nr.17.664/14.04.2022;
- raportul de specialitate al Direcţiei Servicii Publice, înregistrat sub
nr.7.669/14.04.2022;
- avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială;
- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice
modificată și completată prin Legea nr.225/2016, prevederile Legii nr.101/2006
modificată şi completată, a serviciului de salubrizare a localităţilor, prevederile
Ordinului A.N.R.S.C. nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului
de salubrizare al localităţilor, prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.111/2007 privind
aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor,
prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.112/2007 privind aprobarea Contractului–cadru
de prestare a serviciului de salubrizare a localităților, prevederile Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale
actualizată și prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, actualizată.
În temeiul art.129, alin.(2), lit.„d” coroborat cu alin.(7), lit.„n”, art.139, alin.(1) 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.I. Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.126 din 31 martie 2022 privind
delegarea prin gestiune directă, a serviciului public de salubrizare stradală din
Municipiul Giurgiu către GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., având ca acționar
majoritar Municipiul Giurgiu, se modifică și va avea următorul conținut:
„Art.3. Se aprobă delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare
stradală din Municipiul Giurgiu către S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. cu
sediul în Giurgiu, str. Aleea Plantelor, nr.25, Camera 20 şi 21, Judeţul Giurgiu,
înregistrată la Registrul Comerțului la nr.J52/823/2012, C.U.I. RO29780028, având
ca acţionar majoritar Municipiul Giurgiu, începând cu data de 21.04.2022.”
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Art.II. ANEXA 1 a Caietului de sarcini aprobat conform art.5 din Hotărârea
Consiliului Local nr.126 din 31 martie 2022, se va modifică în ceea ce privește
suprafața înscrisă la nr. crt. 389 – din 40,00 mp., în 40.000,00 mp..
ANEXA 2 a Caietului de sarcini aprobat conform art.5 din din Hotărârea
Consiliului Local nr.126 din 31 martie 2022, se va modifică în ceea ce privește
suprafața înscrisă la nr. crt.139 – din 40,00 mp., în 40.000,00 mp..
Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului municipiului Giurgiu,
Direcţiei Servicii Publice – Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de
Utilitate Publică şi S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A. în vederea ducerii la îndeplinire.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,

Funieru Cătălin

Băiceanu Liliana

Giurgiu, 15 aprilie 2022
Nr. 138

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