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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării art.2 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 120 

din 30 septembrie 2019 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare si dotare Muzeul 

Judetean Teohari Antonescu" şi a cheltuielilor legate de proiect 

 

 

 

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr.11660 din 8 septembrie 2020nal Preşedintelui, 

avizul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, RaportuI de specialitate 

nr. 11661 din 8 septembrie 2020 al Compartimentului dezvoltare regională; 

Văzând prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Granturi SEE 2014-2021, 

RO-CULTURA, Apelul " Restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice", ale Legii 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale 

Hotărârii nr. 41 din 21 mai 2020 a Consiliului Judeţean Giurgiu. 

Ţinând cont de prevederile art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.d) şi j) şi art.179 alin.(3) din 

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

ulterioare; 

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

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E :  

 

Art.1. Se aprobă modificarea Art.2 alin.(2) din Hotărârea nr.120 din 30 septembrie 2019 

A Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare si dotare 

Muzeul Judetean Teohari Antonescu" şi a cheltuielilor legate de proiect şi va avea următorul 

conţinut: 

„(2) Bugetul total al proiectului este de 11.855.745,05 lei, echivalent a 2.449.787,17 

euro, din care: bugetul alocat Judeţului Giurgiu este de 11.080.007,02 lei, echivalent a 

2.289.494,16 euro, iar bugetul partenerilor este de 775.738,03 lei, echivalent a 160.293,01 euro. 

Conform Ghidului Solicitantului: „Rata maximă a finanţării nerambursabile este de 80% din 

totalul costurilor eligibile ale proiectului”, cofinanţarea Judeţului Giurgiu este de 20,50 % din 

valoarea totală a bugetului proiectului alocat Judeţului Giurgiu, respectiv de 2.271.401, 43 lei, 

469.346,30 euro (incluzând şi cofinanţarea partenerului norvegian. ” 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.120 din 30 septembrie 2019 a Consiliului 

Judeţean Giurgiu rămân neschimbate.  

Art.3. Compartimentul dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Giurgiu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

                P R E Ş E D I N T E,                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
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