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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind însușirea Procedurii privind vânzarea acțiunilor Societății APA SERVICE S.A. 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.3343/17.02.2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.3352/17.02.2022 al administratorului public; 

- avizul nr.29/28.02.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 

- avizul nr.18/28.02.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul nr.6/28.02.2022 al Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură; 

- avizul nr.23/28.02.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Apa Service S.A. nr.11/15.11.2021; 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.137/03.12.2020 privind aprobarea intenției de preluare a 

unui pachet de acțiuni emise de Operatorul Regional Apa Service S.A.; 

- Hotărârea Consiliului Local Giurgiu nr.443/22.12 2020 privind aprobarea intenției de cedare cu titlu 

oneros a unui pachet de acțiuni deținut de Municipiul Giurgiu la societatea Apa Service S.A.; 

- Hotărârea Consiliului Local Giurgiu nr.202/30.06.2021 privind valoarea nominală de 21,00 lei a 

unei acțiuni deținute de Municipiul Giurgiu la societatea Apa Service SA 

- Hotărârea Consiliului Local Giurgiu nr.267/29.07.2021 privind aprobarea cesiunii cu titlu oneros și 

a numărului de acțiuni nominative deținute de Municipiul Giurgiu în calitate de acționar la societatea 

Apa Service S.A.; 

- Hotărârea Consiliului Local Giurgiu nr.269/26.08.2021 privind aprobarea procedurii privind 

vânzarea acțiunilor deținute de Municipiul Giurgiu la societatea Apa Service S.A.;  

- Hotărârea Consiliului Local Bolintin Deal nr.82/23.09.2021 privind aprobarea intenției de cedare 

cu titlu oneros a unui pachet de acțiuni deținut de comuna Bolintin Deal la societatea Apa Service 

S.A.; 

- Hotărârea Consiliului Local Bolintin Deal nr.83/23.09.2021 privind valoarea nominală de 21,00 lei 

a unei acțiuni deținute de comuna Bolintin Deal la SC Apa Service S.A.; 

- Hotărârea Consiliului Local Bolintin Deal nr.84/23.09.2021 privind aprobarea cesiunii cu titlu 

oneros și a numărului de acțiuni nominative deținute de comuna Bolintin Deal în calitate de acționar 

la societatea Apa Service S.A.; 

- Hotărârea Consiliului Local Bolintin Deal nr.85/23.09.2021 privind aprobarea procedurii privind 

vânzarea acțiunilor deținute de comuna Bolintin Deal la societatea Apa Service S.A.;  

- Procesul Verbal nr.5848/07.02.2022 de publicare a ofertei de vânzare a Municipiului Giurgiu; 

- Procesul Verbal nr.1446/07.02.2022 de publicare a ofertei de vânzare a Comunei Bolintin Deal; 

- prevederile art.173 alin.(2) lit. d), alin.(5) lit.m), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), 

art.197 alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(2) lit.a) – b) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice 

republicată, 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, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se însușește Procedura privind vânzarea acțiunilor Societății APA SERVICE S.A. 

aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.11 din 15.11.2021, prevăzută în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, Direcției Achiziții 

publice și investiții, Serviciului Juridic-contencios și contracte, Compartimentului Monitorizare 

Servicii de utilitate publică pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija 

secretarului general al județului. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dumitru Beianu 

    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu,07 martie 2022 

Nr.51 
Adoptată cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 


