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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea asigurării sustenabilităţii activităţilor proiectului „Servicii integrate pentru 

grupuri vulnerabile - o punte pentru dezvoltarea comunităților locale”, cod PN4052,  în cadrul Apelului 4 

„Dezvoltare locală”, organizat în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creșterea 

incluziunii romilor, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.6478 din 13 aprilie 2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.6479 din 13 aprilie 2021 al Direcţiei economice; 

- adresele nr.22717 din 16 martie 2021, nr.23201 din 18 martie 2021 şi nr.29795 din 08 aprilie 2021 ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu; 

- avizul Comisiei buget, finanţe, economie, fonduri europene şi mediu de afaceri; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a)-c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3), 

lit.d), art.197 alin.(1), (3)-(5) art.198 alin.(1)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul finantat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-

2021. 

 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă asigurarea sustenabilităţii activităţilor proiectului „Servicii integrate pentru 

grupuri vulnerabile - o punte pentru dezvoltarea comunitatilor locale”, cod PN4052, în cadrul Apelului 4 

„Dezvoltare locală”, organizat în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creșterea 

incluziunii romilor, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, pe o perioadă de 5 ani de la 

data finalizării perioadei de implementare. 

Art.2. Obligaţiile asumate conform art.1, estimate la suma de 9.652.500 lei, conform anexei la 

prezenta, vor fi incluse în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Giurgiu prin rectificarea 

acestuia,  după finalizarea proiectului. 

Art.3. Domnul director general Lupu-Şerban Marius-Cătălin reprezentantul legal al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu se deleagă pentru relația cu Fondul Român pentru 

Dezvoltare Socială în derularea proiectului. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Compartimentului dezvoltare regională și Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu pentru ducere la îndeplinire. 

 

 

PREȘEDINTE, 

           Dumitru Beianu 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                  Aurelia Brebenel 
 

Giurgiu,20 aprilie 2021 
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