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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

                                                                                                  

 

HOTĂRÂRE 

privind exprimarea acordului pentru realizarea investiției ,,CREAREA INFRASTRUCTURII PENTRU 

DEPOZITARE ȘI MANIPULARE MĂRFURI ÎN ZONA LIBERĂ GIURGIU”, beneficiar  SERBEL 

IMPORT EXPORT S.R.L. 

  

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.3 din 04 ianuarie 2021 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr.4 din 04 ianuarie 2021 al Direcţiei juridice și administrație publică; 

- avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- cererea nr.1042 din 29 decembrie 2020 a S.C. SERBEL IMPORT EXPORT S.R.L. înregistrată cu nr. 

17981/30.12.2020;  

- contractul nr.11 din 04 iulie 2019 încheiat între SC SERBEL IMPORT EXPORT SRL și 

ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU; 

-certificat de urbanism nr.611 din 05 noiembrie 2019, prelungit până la data de 04 noiembrie 2021; 

-memoriul tehnic de arhitectura faza S.F. privind investiția ”CREAREA INFRASTRUCTURII PENTRU 

DEPOZITARE ȘI MANIPULARE MĂRFURI ÎN ZONA LIBERĂ GIURGIU”; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.c), alin.(6) lit.b, art.182 alin.(1) și alin.(2) raportat la art.139 alin.(3) lit. g), 

art.197 alin.(1), (3)-(5), art.199 alin.(1)-(2), art. 200 şi art.287 lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul 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 acordă aviz favorabil SC SERBEL IMPORT EXPORT SRL pentru realizarea investiției 

,,CREAREA INFRASTRUCTURII PENTRU DEPOZITARE ȘI MANIPULARE MĂRFURI ÎN ZONA 

LIBERĂ GIURGIU” pe terenul în suprafață de 15.369,00 mp situat în intravilanul municipiului Giurgiu, 

identificat prin nr. cadastral 994/C, parcela P6A6, care face parte din domeniul public al județului 

Giurgiu, aflat în administrarea SC Administrația Zonei Libere Giurgiu SA. 

Art.2. Acordul menționat la articolul 1 se condiționează de respectarea de către SC SERBEL 

IMPORT EXPORT SRL a tuturor prevederilor legale aplicabile în materie.   

Art.3. Prezenta hotărâre va fi înaintată Instituției Prefectului – județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate și Direcției juridice și administrație publică pentru ducere la 

îndeplinire, care o va comunica Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, Administrației Zonei Libere 

Giurgiu SA și SC SERBEL IMPORT EXPORT SRL, în calitate de beneficiar al prevederilor actului 

administrativ. 

 

 

                   PREŞEDINTE,                              CONTRASEMNEAZĂ, 

        Dumitru Beianu                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                       Aurelia Brebenel 

 

 

 

Giurgiu,08 ianuarie 2021 

Nr.1 

 
Adoptată cu 30 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri” din totalul de 30 consilieri în funcție. 


