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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

   

 

HOTĂRÂRE 

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

bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii și subvenții și aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020 

 

 

 CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

 Având în vedere referatul de aprobare nr.14107 din 30 octombrie 2020 al Președintelui, 

avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei 

pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, raportul de specialitate nr.14108 din 30 

octombrie 2020 al Direcției economice și propunerile formulate de domnul președinte; 

 Văzând prevederile Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, ale Legii 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare precum și 

ale Hotărârii nr.111 din 29 octombrie 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.1 și 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.– Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile al județului Giurgiu pe anul 

2020 conform anexei nr.3 care face parte integrantă din hotărâre. 

Art.4.– 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.4 care face parte integrantă din hotărâre. 

Art.5.– Începând cu data prezentei se modifică Programul cu lucrările de întreținere și 

reparații drumuri județene pe anul 2020, anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean nr.3/2020, 

conform anexei nr.5 care face parte integrantă din hotărâre. 

 Art.6.– Direcția economică și Direcția achiziții publice și investiții vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată Administrației Județene a 

Finanţelor Publice Giurgiu și Trezoreriei Municipiului Giurgiu. 

 

 

 PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ, 

 Dumitru Beianu SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

   Nina Carmen Crișu 

 

 

 

Giurgiu,06 noiembrie 2020 

Nr.112 
































































































































