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PPROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru drumuri județene și comunale, pe anul 2020 

 

 

 CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

 Având în vedere referatul de aprobare nr.3192 din 16 martie 2020 al președintelui, avizul 

Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru 

amenajarea teritoriului, urbanism, investiții și raportul de specialitate nr.3193 din 16 martie 2020 

al Direcției economice; 

 Văzând prevederile Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 și Legea 

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

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

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și modificările 

ulterioar; 

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

administrativ, cu modificările și modificările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.– Se aprobă repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene și comunale, pe anul 2020, conform anexei, 

care face parte integrantă din hotărâre, cu drept de utilizare începând cu trim. II. 

 Art.2.– Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu se modifică cu sumele 

prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. 

 Art.3.– Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu 

dispozițiile legale, a sumelor repartizate. 

 Art.4.– Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi 

comunicată Administrației Județene a Finanţelor Publice Giurgiu, Trezoreriei Municipiului 

Giurgiu și unităților administrativ – teritoriale din județul Giurgiu. 

 

 PREŞEDINTE,  

 Marian Mina 

 

               CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

         Nina Carmen Crișu 

 

 

 

Giurgiu,20 martie 2020 

Nr.15 
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Anexă  

la Hotărârea nr.15 din 20 martie 2020 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

 

 

REPARTIZAREA 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 

județene și comunale, pentru anul 2020 

 

 

 

 

 -mii lei- 

 

Nr. 

crt. 
EXPLICAȚII 

PROGRAM 

2020 

INFLUENȚE 

+/ - 

PROGRAM 

RECTIFICAT 

2020 

    

 TOTAL, din care: 7.656 - 7.656    

1. Consiliul județean Giurgiu 7.231 -300 6.931    

2. Direcția județeană de Transport 

Administrarea Drumurilor județene și 

Control Trafic Giurgiu 

425 - 425 

   

3. Comuna Singureni 0 +300 300    

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE, DIRECTOR EXECUTIV, 

 

 Marian Mina Florentina Stănculescu 


