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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate, precum și numărul membrilor fiecărei 

comisii 

  

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.13707 din 23 octombrie 2020 al președintelui și Raportul de 

specialitate nr.13708 din 23 octombrie 2020 al Direcției juridice și administrație publică; 

 Văzând prevederile art.182 alin.(4) raportat la art.124 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

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

 Ținând cont de prevederile art.178 alin.(1) 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 aprobă un număr de 6 (șase) comisii de specialitate ale Consiliului Județean Giurgiu, după 

cum urmează: 

 

1. Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri cu activitate în domeniile buget, 

finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 

2. Comisia pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură cu activitate în domeniile investiții, 

patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

3. Comisia de mediu, ape, păduri și agricultură cu activitate în domeniile mediu, ape, păduri și agricultură; 

4. Comisia pentru sănătate și protecție socială cu activitate în domeniile sănătate și protecție socială; 

5. Comisia pentru educație, cultură, tineret și sport cu activitate în domeniile educație, cultură, tineret și sport; 

6. Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență cu activitate în domeniile juridic, ordine publică și 

situații de urgență. 

 

Art.2. – Se aprobă numărul de membri pentru fiecare comisie de specialitate, astfel: 

 

1. Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri – 5 membri; 

2. Comisia pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură – 5 membri; 

3. Comisia de mediu, ape, păduri și agricultură – 5 membri; 

4. Comisia pentru sănătate și protecție socială – 5 membri; 

5. Comisia pentru educație, cultură, tineret și sport – 5 membri; 

6. Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență – 5 membri. 

  

Art.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată direcțiilor și compartimentelor din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Giurgiu. 

 

 

                   PREŞEDINTE,                               

        Dumitru Beianu        

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

                  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                            Nina Carmen Crișu 
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