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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.132 din 25 

octombrie 2019 privind aprobarea proiectului ”Centru de zi Buturugeni”, în cadrul Programul 

Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Măsura M 4/6B – „Investiții în infrastructura 

socială” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.7216 din 10 iunie 2020 al preşedintelui, avizul 
Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, avizul Comisiei juridice, 
apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, 
cultură, protecţie socială, raportul de specialitate nr.7217 din 10 iunie 2020 al Compartimentului 
dezvoltare regională şi adresa nr.6885 din 2 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Giurgiu; 

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.41 din 21 mai 2020; 

 Ţinând cont de prevederile art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.b) şi art.178 alin.(2) din 

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Giurgiu nr.132 din 25 octombrie 2019 privind aprobarea proiectului ”Centru de zi 

Buturugeni”, în cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Măsura M 

4/6B – „Investiții în infrastructura socială” și a cheltuielilor legate de proiect, care va avea 

următorul cuprins: 

„Art.1. (1) – Se aprobă proiectul "Centru de zi Buturugeni”, denumit în continuare 

Proiectul, în cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Măsura M 

4/6B – „Investiții în infrastructura socială”. 

(2) Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei 

”Centru de zi Buturugeni”. 

(3) Valoarea Proiectului este de 622.722 lei. 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.132 din 25 

octombrie 2019 îşi păstreză aplicabilitatea. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al judeţului, 

în termenul prevăzut de lege, directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Giurgiu și prefectului județului Giurgiu și se aduce la cunoștință publică prin 

postarea pe pagina de internet www.cjgiurgiu.ro. 

 

PREŞEDINTE, 

Marian MINA 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Nina-Carmen CRIŞU 
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