
 
F-PG 15.07 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

  
  

 

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

de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și 
subvenții pe anul 2020 

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.11007 din 24 august 2020 al Președintelui 
Consiliului Județean Giurgiu, avizul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare 
europeană și raportul de specialitate nr.11008 din 24 august 2020 al Direcției economice; 
 Văzând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor 
măsuri bugetare, ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare, adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice nr.12838 din 20 
august 2020, precum și prevederile Hotărârii nr.41 din 21 mai 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.1și 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.– 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, 28 august 2020 
Nr. 95 




























































































