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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Proiectului “ i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială” - Cod 

SIPOCA/SMIS2014+: 817/135244 şi a cheltuielilor legate de proiect 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.6766 din 28 mai 2020 al preşedintelui, avizul 

Comisiei economică, dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei juridică, apărarea 

ordinei publice și egalității de șanse, Raportul de specialitate nr.6767 din 28 mai 2020 al 

Compartimentului control intern și managementul calității; 

Văzând prevederile Contractului de Finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate 

Administrativă nr.487 din 18.05.2020, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii nr.41 din 21 mai 2020 a Consiliului Județean 

Giurgiu; 

 Ținând cont de prevederile art.173 alin.(1) lit.b), lit.c) și  lit.d), alin.(3) lit.d), alin.(4) lit.a) , 

alin.5 lit q)  şi al 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  proiectul “ i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială” - 

Cod SIPOCA/SMIS2014+: 817/135244 finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate 

Administrativă, Apelul POCA/661/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 

publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP și 

cheltuielile legate de proiect în cuantum de 3.742.337,23 lei . 

Art. 2. Se aprobă asigurarea de către Consiliul Judeţean Giurgiu în calitate de Beneficiar al 

proiectului, a următoarelor: 

a) asigurarea disponibilităţii temporare a fondurilor necesare pentru derularea proiectului 

înainte de rambursarea acestora prin program şi între rambursări; 

b) asigurarea contribuţiei proprii la cheltuielile eligibile a proiectului în cuantum de 2% din 

valoarea totală a acestora respectiv suma de 74.846,75 lei . 

Art. 3. Se asigură disponibilitatea tuturor celorlalte resurse planificate a fi utilizate pentru 

implementarea proiectului, astfel cum au fost descrise în Cererea de Finanțare. 

Art. 4. Obligaţiile asumate conform art. 2 vor fi incluse în bugetul propriu de venituri şi 

cheltuieli al Judeţului Giurgiu prin rectificarea acestuia.  

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului Control Intern și managementul 

calității în vederea ducerii la îndeplinire. 

 

                   PREŞEDINTE,                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

              Marian MINA                                                          Nina Carmen CRIȘU              
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