ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU
HOTĂRÂRE
privind desemnarea consilierilor județeni membri titulari și supleanți în Comisia de licitație
pentru închirierea spațiului în suprafață de 62,12 mp din imobilul situat în municipiul Giurgiu,
str. București, nr.10, etaj III
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU,
întrunit în ședință extraordinară,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.7279 din 26 aprilie 2021 al preşedintelui;
- raportul de specialitate nr.7280 din 26 aprilie 2021 al Direcţiei Juridice și administrație publică;
- avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență;
- Regulamentul aplicabil închirierii prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și
construcții), aparținând domeniului public și privat al județului Giurgiu, aprobat prin Hotărârea
nr.101 din 30 iulie 2019;
- Hotărârea nr.75 din 29 martie 2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a spațiului,
în suprafață de 62,12 mp din imobilul situat în municipiul Giurgiu, str. București, nr.10, etaj III;
- prevederile art.173 alin.(4) lit.a), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.g),
art.197 alin.(1), (3)-(5), art.199 alin.(1) și alin.(2), art.200, art.338 raportat la art.317 alin.(3) lit.b)
și alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 desemnează consilierii județeni membri titulari și supleanți în Comisia de licitație
pentru închirierea spațiului în suprafață de 62,12 mp din imobilul situat în municipiul Giurgiu, str.
București, nr.10, etaj III, după cum urmează:
Membri titulari: Mihalcea Elisabeta
Georgescu Mihai Cătălin
Membri supleanți: Gavrilă Dumitru
Danciu Dana-Andreea
Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Giurgiu în
vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Juridice și administrație publică, Direcției
Economice și Direcției Logistică, managementul spitalelor și patrimoniu și consilierilor județeni
desemnați pentru ducere la îndeplinire, prin grija secretarului general al județului.
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

