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ROMA.\IA

JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU

TOR
S DINTE.

EIANI]

SECRETAR CENERAL AL .IUDETULUI
lia BENEI,

PROIECT DE HOTARARE
privind transformarea unei f'unclii publice vacante din cadrul aparatului de speciali

Giurgiu
al onsiliului Judetean

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
intrunit in gedinli ordinari,

Av8nd in vedere:
- referatul de aprobarc nr. 6257 din 28 marlie 2022 al preqedintelui;
- raportul de specialitate nr. 6?63 din 28 martie 2022 al Compartimenhrlui Resurse umane, salarizare qi

coordonarea. act ivitali i in:tiruliilor publice de culturi:
- aviztl nr. /15 t 31. O j , 2022 al Comisiei buget, finante, economie, fonduri europene gi mediu de
afaceri:
- u"ir"i 

"r. 10 t 30" O I , 2022 al Comisiei juridice, ordine publici Ei situalii de urgenta;
- Ordinul Prefectului Judelului Giurgiu nr.131/23.03.2022 privind stabilirea num5rului maxim de posturi pe
unitatea administrativ teritorial6 - Judeful Giurgiu;
- prevederile art.l73 alin.(2) lit.c), art.182 al:in.(l) Ei alin.(4) raportat la art.l39 alin.(1). art.191 alin.(2) lit.a),
art.197 alin.(l), (3)-(5), art.200, art.370 alin.(2);i art.409 alin. (1) Ei alin. (3) lit. b) din Ordonanla de Urgenl6
a Guvemului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
-prevederile art.V din Ordonanla de Urgenli a Guvemului nr.130/2021 privind unele mdsuri fiscal-bugetare,
prorogarea unor terrnene, precum qi pentru modificarea gi completarea unor acte normative;

in temeiul ar1.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57l2019 privind Codul administrativ, cu modificirile gi

completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.1. Se aprobd transformarea luncliei publice vacante de referent, clasa IlI, grad profesional superior
din cadrul Compartimentului Monitorizare contracte din Serviciul Buget-finante fi contabilitate in consilier,
clasa I, grad profesional superior.

Art.2. Prezenta hotirdre se comunicd Instituliei Prefectului-judelul Giurgiu in vederea exercitarii
controlului de legalitate, Compartimentului Resurse umane, salarizare gi coordonarea activitelii instituliilor
publice de culturd penfu ducere la indeplinire 9i se aduce la cunogtinlE publici prin grija secretarului general
al ludelului.

202?Giurgiu
Nr-

Adoptati cu _voturi ,,penfu", voturi ,,impotrivS" gi _,,abtineri"



CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
Nr . 6257 din 28 martie 2022

REFERAT DE APROBARE

Conform prevederilor art. 190 alin.(3)-(4) din Ordonanla de Urgenld a Guvemului nr.57 /2019
privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completiirile ulterioare, preqedintele consiliului
judelean ,,asigurd rcspectdrea prevederilor Constituliei, punerea in aplicare a legilor, a decretelor
PreSedintelui Romdniei, a hotdrdrilor Si ordonanlelor Guvernului, a hotdrdrilor consiliului judelean,
precum si a altor acte normative" prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului j ude{ean pe

care il are in subordine. Aparatul de specialitate al consiliului judelean se compune din totalitatea
compartimentelor func{ionale, lird personalitate juridici, precum qi secretarul general al jude}ului.

Numlrul total de posturi stabilit pe unitatea administrativ teritoriald-Judelul Giurgiu prin
Ordinul Prefectului-Judeiului Giurgiu nr. 131 din 23 mafiie 2022 conform prevederilor art.III din
O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea qi completarea Legii nr. 27112006 privind finan{ele publice
locale, precum qi pentru stabilirea unor m[suri financiare, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
este de 345.

in prezent, aparatul de specialitate al Consiliului Judelean Giurgiu este organizat qi

func{ioneazd cu un numer total de 151 posturi.
Prin prezentul proiect de hotdrAre proiect se propune transformarea funcliei publice vacante

de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Monitorizare contracte
din Serviciul Buget- finanfe $i contabilitate in consilier, clasa I, grad profesional superior.

findnd cont de cele expuse mai sus, in conformitate cu procedura inilierii proiectelor de
hotirAri, prevlzuti de art.l82 alin.(2) din Ordonanla de Urgen!5 a Guvemului nr.5712019 privind
Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

INITIEZ

un proiect de hotlrdre cu urmitorul titlu: ,,Proiect de hotirAre privind transformarea unei funclii
publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judelean Giurgiu ".

Prezentul Referat de aprobare qi Proiectul de hotirire se inainteazi Compartimentului Resurse
umane, salarizare gi coordonarea activitllii instituliilor publice de culturd pentru intocmirea
Raporhrlui de specialitate in vederea dezbaterii gi aprobirii proiectului de hotlrire de citre consiliul
jude!ean.

fi,l DINTE,
EIANUrl
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CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
Compartimentul Resurse umane, salaizare gi coordonarea activit5lii instituliilor publice de culturl
Nr.6263 din 28 martie 2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotlrdre privind lransformarea unei funclii publice vacante din cadrul aparatului de

specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu

Potrivit prevederilor art.190 alin.(3) din Ordonan{a de Urgenli a Guvernului nr.57 /2019
privind Codul administrativ, cu modificlrile qi completirile ulterioare, aparatul de specialitate al
consiliului judelean este subordonat pregedintelui acestuia. Lu6nd in considerare prerogativele
preEedintelui Consiliului Judelean Giurgiu de a intocmi qi supune spre aprobare consiliului judelean
organigrama, statul de funclii qi regulamentul de organizare qi funclionare a aparatului de specialitate,
statuate pfln art. 191 alin.(2) lit.a) din ordonanli, prin referatul de aprobare nr.6257 din 28 martie
2022 se propune transformarea unei funclii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judelean Giurgiu, respectiv transfonnarea luncliei publice vacante de referent, clasa III,
grad profesional superior drn cadrul Compartimentului Monitorizare contracte din Serviciul Buget -
finanle qi contabilitate in consilier, clasa I, grad profesional superior.

Transfbrmarea postului vacant se face potrivit prevederilor art. 409, alin.(3) lit.b) din
Ordonanla de Urgen![ a Guvernului ff5712O19 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi

completlrile ulterioare.
Menlionim faptul ci se respectd prevederile afi.III din O.U.G. nr.63i2010 pentru modificarea

qi completarea Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale, precum qi pentru stabilirea unor
mdsuri financiare, cu modificirile gi completdrile ulterioare pe unitatea administrativ teritoriald
judelul Giurgiu.

Fa{[ de cele de mai sus, am intocmit prezentul Raport de specialitate, care impreuni cu Proiectul
de hotdrdre gi Referatul de aprobare, care va fi inaintat secretarului general al jude{ului.

Consilier, ,11

Ionescu Mariana \



CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU

Comisia juridici, ordine publici qi situa{ii de urgen(i

AYIZUL

n. 39 t"30martie2022

Avdnd in vedere proiectul de hotlrire, referatul de aprobare nr.6257 din 28 martie 2022 al
pregedintelui, raportul de specialitate nr.6263 din 28 martie 2022 al Compartimentului Resurse

umane, salarizare qi coordonarea activitetrii instituliilor publice de culturd qi celelalte documente
prezentate, in temeiul prevederilor afi.125 atin.(l) tit.b) din OrdonanJa de Urgen!6 a Guvemului
nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile 9i completirile ulterioare, respectiv al
prevederilor art.15 alin.(l) lit.b) din Regulamentul de organizare gi funclionare al consiliului
judetean,

COMISIAJURIDICA, ORDINE PUBLICA $I SITUATII DE URGENTA

emite urmltorul aviz:

Art.l. Se avizeazd favorabil Proiect de hotlrire nr.69 din 28 martie 2022 pivind,
transformarea unei functii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judelean Giurgiu, Ihrd amendamente.

Art.2. Amendamentele qi observaliile membrilor comisiei se regdsesc in anexa care face
parte integrantd din prezentul aviz - nu este cazul.

Art,3. Prezentul aviz se comunici prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat,
secretarului general al judelului.

D$EPRE SECRETA&

Mihai {itilin GeorgescuSilviu-Cristian cu



CONSILIUL JI]DETEAN GIURGIU
Comisia buget, finan{e, economie, fonduri europene qi mediu de afaceri

AVIZIJL

rrr. ld din 31 martie 2022

AvAnd in vedere proiectul de hotdrdre, referatul de aprobare w.6257 din 28 martie 2O22 al
preqedintelui, raportul de specialitate nr.6263 din 28 martie 2022 al Compartimentului Resurse

umane, salarizare qi coordonarea activit{ii institu{iilor publice de culturd 9i celelalte documente
prezentate, in temeiul prevederilor art.l25 alin.(l) lit.b) din Ordonanla de Urgenl[ a Guvemului
w.57 /201.9 privind Codul administrativ, cu modificlrile gi completdrile ulterioare, respectiv al
prevederilor art.15 alin.(l) lit.b) din Regulamentul de organizare qi func{ionare al consiliului
judelean,

COMISIA BUGET, FINANTE, ECONOMIE, F'ONDURI EUROPENE $I MEDIU DE
AFACERI

emite urmitorul aviz:

Art,l, Se avizeazd favorabil Proiect de hotirire nr.69 din 28 martie 2022 privind
transformarea unei funclii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judelean Giurgiu, lir6 amendamente.

Art,2. Amendamentele gi observaliile membrilor comisiei se regdsesc in anexa care face
parte integrantd din prezentul aviz - nu este cazul.

Art,3, Prezentul aviz se comunicl prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat,
secretarului general al judelllui.

PRE$EDINTE,

Elisaheta Mihalcea

SECRETA&

Nicolae Enache


