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ROMANIA 

JUDETUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU 

 

HOTARÂRE 

pentru completarea art.1 al Hotărârii nr.192 din 03.12.2015 a Consiliului Județean Giurgiu  

privind aprobarea cotei lunare de carburant pentru autoturismele din dotarea  Consiliului 

Județean Giurgiu, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.114/20.06.2017 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

Având în vedere Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu 

înregistrată la nr. 11683 din  8  septembrie 2020, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinei 

publice şi egalităţii de şanse, avizul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare 

europeană, Raportul de specialitate nr.11684 din 8 septembrie 2020 al Direcţiei logistică, 

managementul spitalelor și patrimoniu, adresa Compartimentului dezvoltare regională din cadrul 

Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 10570 din 13 august 2020; 

            Văzând prevederile art.5, alin(1²) din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea 

unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice modificată şi completată  

prin Legea nr.258/03.11.2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice 

şi instituţiile publice și prevederile Hotărârii nr.41 din 21 mai 2020 a Consiliului Județean 

Giurgiu; 

             Ținând cont de prevederile art.173 alin.(1) lit c și 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 a Guvernului nr. 57/2019  privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Se completează art.1.al Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr. 192/ 03.12.2015 

privind aprobarea cotei lunare de carburant pentru autoturismele din dotarea Consiliului 

Județean Giurgiu, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.114/20.06.2017, în 

sensul adăugării autoturismului DACIA DUSTER COMFORT BLUE DCI 115 4WD, Serie 

sașiu VF1HJD40664759205, Serie motor R012214, cu număr de înmatriculare GR 04 CJG la 

dispoziția Compartimentului Dezvoltare Regională din cadrul Consiliului Judeţean Giurgiu, 

având o cotă lunară de 118 litri /lună. Justificarea utilizării bonurilor de carburant auto se va face 

de către compartimentul dezvoltare regională, deplasările fiind efectuate în baza referatelor 

aprobate de conducătorul instituției. 

             Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.192/ 03.12.2015 

privind aprobarea cotei lunare de carburat pentru autoturismele din dotarea Consiliului Județean 

Giurgiu, modificată prin  Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.114/20.06.2017, rămân 

neschimbate. 

             Art3. Direcţia logistică, managementul spitalelor și patrimoniu și Direcția Economică 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată și Compartimentului 

Dezvoltare Regională din cadrul Consiliului Judeţean Giurgiu. 

             

 

             PREŞEDINTE                                                              

              Marian Mina                                                                                                     

                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

                                                                              Nina Carmen Crișu                                         

Giurgiu, 22 septembrie 2020 
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