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JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

  

  

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de 

venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe 

anul 2020 

 

 CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

 Având în vedere referatul de aprobare nr.11007 din 24 august 2020 al Președintelui 

Consiliului Județean Giurgiu, avizul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare 

europeană și raportul de specialitate nr.11008 din 24 august 2020 al Direcției economice; 

 Văzând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor 

măsuri bugetare, ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare, adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice nr.12838 din 20 august 

2020, precum și prevederile Hotărârii nr.41 din 21 mai 2020 a Consiliului Județean Giurgiu; 

 Ținând cont de prevederile art.173 alin.(3) lit.a), art.178 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a 

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

În temeiul art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1.– Se aprobă rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu 

pe anul 2020 conform anexei nr.1și 1.1 care fac parte integrantă din hotărâre. 

Art.2.– Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 conform anexei nr.2 care face parte integrantă 

din hotărâre. 

Art.3.– Începând cu data prezentei se modifică Lista poziției globale ”Alte cheltuieli de investiții” 

defalcată pe capitole, buget 2020, Anexa nr.4.1 la Hotărârea Consiliului Județean nr.3/2020, 

conform anexei nr.3 care face parte integrantă din hotărâre. 

 Art.4.– Direcția economică și Direcția achiziții publice și investiții în infrastructura locală 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată Administrației Județene 

a Finanţelor Publice Giurgiu și Trezoreriei Municipiului Giurgiu. 

 

 

 

 PREŞEDINTE,     CONTRASEMNEAZĂ, 

  Marian Mina     SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

          Nina Carmen Crișu 

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu, 28 august 2020 

Nr. 95 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

 

 

RECTIFICARE 

din 06 octombrie 2020 

a Hotărârii nr. 95 din 28 august 2020 a Consiliului Județean Giurgiu privind rectificarea bugetului propriu de 

venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 

 

În Hotărârea nr. 95 din 28 august 2020 a Consiliului Județean Giurgiu privind rectificarea bugetului 

propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020, se face următoarea rectificari: 

În cuprinsul Anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 95 din 28 august 2020 – Lista poziției globale “Alte 

cheltuieli de investiții” defalcată pe capitole BUGET 2020, Anexa nr. 4.1 la Hotărârea Consiliului Județean 

nr. 3 din 14 februarie 2020,  la Cap 61.02. “Ordine publică și siguranță națională”, 58 – Proiecte cu finanțare 

din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020, Proiect “Investiții pentru o zonă 

sigură – Județul Giurgiu și Districtul Ruse” - ISR:,la poziția 13 în loc de “Proiectare: „Bază tehnico-

materială pentru creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență – proiectare, inclusiv asistența tehnică pe 

perioada de execuție a lucrărilor și participarea la fazele incluse în programul de control” se va citi  “Bază 

tehnico-materială pentru creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență – proiectare (documentaţii tehnice 

necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului 

tehnic şi a detaliilor de execuţie, proiect tehnic şi detalii de execuţie), inclusiv asistența tehnică pe perioada 

de execuție a lucrărilor și participarea la fazele incluse în programul de control  și execuție.” 

 

PREȘEDINTE, 

Marian MINA      CONTRASEMNEAZĂ, 

      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

  Nina Carmen CRIȘU 

 

 

 

 

 


