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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

                       

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2020 

 

 CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

 Având în vedere referatul de aprobare nr.5174 din 23 aprilie 2020 al președintelui 

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

europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiții și raportul de 

specialitate nr.5175 din 23 aprilie 2020 al Direcției economice; 

 Văzând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.50/2020 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, ale 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 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 care face parte integrantă din hotărâre. 

Art.2.– 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.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,27 aprilie 2020 

Nr.32 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

                 

                    

  

RECTIFICARE 

din 03 IUNIE 2020 

 

a Hotărârii nr.32 din 27 aprilie 2020 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind rectificarea bugetului 

propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2020 

 

 

 

 

 În Hotărârea nr. 32 din 27 aprilie 2020 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind rectificarea 

bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2020, se fac următoarele 

rectificări: 

 În cuprinsul Anexei nr.2 la Hotărârea nr.32 din 27 aprilie 2020 – Program cu lucrările de 

întreținere și reparații drumuri județene pe anul 2020, Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului 

Județean Giurgiu nr.3 din 14 februarie 2020: 

- la poziția 3.3. în loc de „Protejarea platformei drumurilor DJ 401 și DJ 412 – amenajare 

intersecție km 19+889 -  execuție inclusiv dirigenție de șantier” se va citi “Protejarea platformei 

drumurilor DJ 401 și DJ 412 – amenajare intersecție km 19+889- execuție, inclusiv dirigenție de 

șantier și avize/acorduri”: 

- la poziția 3.4. în loc de „Protejarea platformei drumului DJ 401 Valea Dragului – 

șanțuri betonate” se va citi ”Protejarea platformei drumului DJ 401 Valea Dragului - şanţuri 

betonate - execuție, inclusiv dirigenție de șantier și avize/acorduri”; 

- la poziția 3.5. în loc de „Protejarea platformei drumului DJ 401 Valea Dragului – accese 

proprietăți” se va citi ”Protejarea platformei drumului DJ 401 Valea Dragului – accese 

proprietăți - execuție, inclusiv dirigenție de șantier și avize/acorduri”. 

 

 

 

     PREŞEDINTE, 

 

                               Marian Mina                                    

 

 

      CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 

                                     Nina Carmen Crișu 


