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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU  
 

 

 

HOTĂRÂRE  

privind închirierea unui spațiu în suprafață de circa 50 mp, situat în oraș Bolintin Vale,  judeţul 

Giurgiu, în scopul înființării unui birou al Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

Având în vedere Referatul de aprobare nr.15056 din data de 13 noiembrie 2020 al 

preşedintelui, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, 

avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei juridice, 

ordine publică şi situații de urgență, Raportul de specialitate nr.15057 din 13 noiembrie 2020 al 

Direcţiei logistică, managementul spitalelor și patrimoniu; 

Ținând cont de prevederile art.173 alin.(1) lit.a), b), e) și art.178 alin.(2) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare și ale Hotărârii nr.111 din 29 octombrie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu; 

În temeiul art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. – Se aprobă închirierea unui spațiu în suprafață de circa 50 mp, situat în oraș 

Bolintin Vale, judeţul Giurgiu, prin licitație publică cu strigare, în scopul înființării unui birou 

care să faciliteze relația cetățenilor, a instituțiilor publice și private cu administrația județeană, să 

monitorizeze serviciile de utilități publice (apă, canal, gaze naturale, transport public județean, 

iluminat public, deșeuri menajere), care va prelua cererile și solicitările depuse atât de cetățenii 

cât și de reprezentanții autorităților administrației publice locale din zona de nord a județului 

Giurgiu. Durata închirierii va fi de 4 ani de la data emiterii prezentei. 

 Art.2. – Se aprobă preţul maxim al licitaţiei în cuantum de 97,37 lei/mp/lună, fără TVA, 

conform  studiului de piață anexa nr.1 la prezenta hotarare. 

 Art.3. –  Se aprobă caietul de sarcini privind specificațiile spațiului care urmează să fie 

închiriat, conform  anexei nr.2 la prezenta hotarare. 

Art.4. – Prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu: 

 va fi numită o Comisie de evaluare, în vederea evaluării ofertelor de închiriere şi a 

clauzelor contractuale; 

  se vor stabili criteriile de evaluare și selecție a ofertelor; 

  se vor stabili grila de calificare a ofertanților și grila de evaluare a ofertanților. 

 Art.5. – Direcţia logistică, managementul spitalelor şi patrimoniu şi Direcţia economică 

vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

 

                  PREŞEDINTE, 

                 Dumitru Beianu 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                Nina Carmen Crișu 

 

Giurgiu,20 noiembrie 2020 

Nr.130 














































































































