ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU
HOTĂRÂRE
pentru modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 3 din 8 ianuarie 2021 privind aprobarea
proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SEDIU ADMINISTRATIV C.J. GIURGIU” şi a cheltuielilor
legate de proiect
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU,
întrunit în ședință ordinară,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.10769 din 23 iunie 2021 al preşedintelui;
- raportul de specialitate nr.10778 din 23 iunie 2021 al Compartimentului Dezvoltare regională;
- solicitarea de clarificări nr.12 a ADR Sud Muntenia înregistrată la Consiliul Județean Giurgiu cu nr.10765
din 23 iunie 2021;
- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.3 din 8 ianuarie 2021;
- avizul nr.15 din 24.06.2021 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri;
- avizul nr.17 din 24.06.2021 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură;
- avizul nr.19 din 24.06.2021 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență;
- prevederile art.173 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.f) 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;
- Ghidul Solicitantului pentru Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – clădiri publice, Apelul POR
776/3/1;
- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.59 și art.61-62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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.I. Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean nr.3 din 8 ianuarie 2021
privind aprobarea proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SEDIU ADMINISTRATIV C.J.
GIURGIU” şi a cheltuielilor legate de proiect, care va avea următorul cuprins:
„Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean Giurgiu, reprezentând
achitarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului,
în cuantum de 282.862,44 (inclusiv TVA)”.
Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean nr. 3 din 8 ianuarie 2021 rămân
neschimbate.
Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării
controlului de legalitate, Direcției Economice şi Compartimentului Dezvoltare regională pentru ducere la
îndeplinire, și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului.
PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel
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