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SECRETAR GENERAL AL JUDETULUL
Aurelia benel

PROIECT DE TIOTARARE
pentru modificarea anexelor nr.l .a - 1 .c qi 2.a - 2.i la HotlrArea Consiliului Giurgiu nr.19 din 03

februarie 2022 privind aprobarea bugetului propriu de venituri qi chettui al ude{ului Giurgiu, a

bugetului de venituri gi cheltuieli al institutiilor publice finan{ate integral sau pa(ial din venituri proprii qi

subvenlii, a bugetului creditelor inteme gi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anil 2022 qi

estimirii pe anii 2023 -2025

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU,
intrunit in qedin{5 ordinarS,

Av6nd ln vedere:
- referatul de aprobare nr.5987 din 24 martie 2022 al preqedintelui;
- raportul de specialitate nr.5993 din 24 martie 2022 al Serviciului Buget-fina{e qi contabilitate;
- avintlnr.4l I 31" ai.2022 al Comisiei buget, finanle, economie, fonduri europene qi mediu de afaceri;
- Hotirdrea Consiliului Judefean Giurgiu nr.l9 din 03 februarie 2022 pivind aprobarea bugetului propriu
de venituri gi cheltuieli al judelului Ciurgiu, a bugetului de venituri 9i cheltuieli al institu{iilor publice
finanlate integral sau par[ial din venituri proprii Ei subvenfii, a bugetului creditelor inteme qi a bugetului
fondurilor exteflre nerambursabile pe anul 2022 qi estim[rii pe anii2023-2025;
- prevederile afi.26 alin.( ) din Legea nr.27312006 privind finanfele publice locale, cu modificarile gi

completlrile ulterioare ;
- prevederile art.173 alin.(3) lit.a), art.l82 a1in.(1) gi alin.(4) raportat la art.l39 alin.(3) lit.a), art.l97
alin.(l) (3)-(5), art.l98 alin.(l)-(2), art.200 din Ordonanfa de Urgenfi a Guvernului nr.5712019 privind
Codul administrativ, cu modificirile qi completErile ulterioare;
- prevederile art.59 gi arL.61-62 din trgea nr.24/2000 privind normele de tehnic6 legislativS pentru
elaborarea actelor normative, republicatS, cu modificirile gi comptetirile ulterioare;

in temeiul art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanla de Urgenli w.5712019 privind Codul
administrativ, cu modificErile qi completirile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art I. Anexele nr.l.a * l.c qi 2.a - 2.i la Hotir6rea Consiliului Jude{ean Giurgiu nr.19 din 03

februarie 2022 pnvind aprobarea bugetului propriu de venituri gi cheltuieli al jude{ului Giurgiu, a

bugetului de venituri $i cheltuieli al institu{iilor publice finanfate integral sau pa(ial din venituri proprii gi

subvenlii, a bugetului creditelor inteme 9i a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022 qi

estimtrrii pe anii 2023-2025, se modific[ Si se inlocuiesc cu anexele nr.1.a - l.c qi 2.a - 2.i care fac parte
integrant[ din prezenta hotiirdre.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotlririi Consiliului Judetean Giurgiu nr.l9 din 03 februarie 2022
rimAn neschimbate.

Art.Itr. Prezenta hotirAre se comunic6 Instituliei Prefectului-Judeful Giurgiu in vederea
exercitirii controlului de legalitate, Serviciului Buget-finan{e qi contabilitate pentru ducere la indeplinire
qi se aduce la cunoqtinfd public[ prin grija secretarului general al judefului.

Giurgiu,
Nr.

2022

Adoptatd cu _voturi ,,pentru", _voturi ,,impotrivd' qi ---------,ablineri"



CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
SERVICIUL BUGET FINANTE SI CONTABILITATE

ANEXA
privind numirul de personal qi fondul salariilor de bazd,

pe anul2022

PRE$E I

Anexa nr. 1.a

-mii lei-

Dumitru e (:

SEF SERVICIU,

Cosmin Vlad iobanuI lj i.-

Nr
cft

CAPITOI, EXPLICATII NUMAR
PERSONAT,

FOND
SAI,ARII DE RAZA

I 51.02.01.03 AutoritAtl executive 163 16.053



CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
SERVICIUL BUGET FINANTE $I CONTABILITATE

ANE XA
privind numdrul de personal gi fondul salariilor debazd,

pe anul2022

Anexa nr. l.b

-mii lei-

Nr
crt

CAPITOL EXPLICATII NUMAR
PERSONAL

FOND SALARII DE
BAZA

1 67.02.03.02 Biblioteca judeteand 26 1.480

o u,{
PRE$E

Dumitru
,Cc'"1rljlIr11l

de

$EF'SERVICIU,

Cosmin Vlad Ciobanu



CONSILIUL JUDETEAN GIURGIT]
SERVIC]UL BUGET FINANTE SI CONTABILITATE

ANEXA
privind numdrul de personal qi fondul salariilor debazd,

pe anu\2022

PRE$En

Anexa nr. l.c

-mii lei-

,/

$EF SERVICIU,

Cosmin Vlad CiohanuDumitru

Nr
crt

CAPITOI- EXPI,TCATII
NUMAR

PERSONAL
FOND SALARII DE

BA7,A

I 68.02

Direclia Generald
de Asistenld

Sociald qi Protec{ia
Copilului Giurgiu

1.156 34.441

-Jy
ai

M Aoe a
C l: ,:l 5



CONSIT,IUL JUDETEAN GIURGIU
SERVICIUL BUGET FINANTE SI CONTABILITATE

ANEXA
privind numdrul de personal gi fondul salariilor de baz6,

pe anu12022

PRE$E IN

Anexa nr. 2.a

-mii lei-

Dumitru e1

$EX'SERVTCTU,

Cosmin Vlad Ciobanu

Nr
crt

CAPITOL EXPLICATII NUMAR
PERSONAL

FOND SALARII DE
BAZA

1 54. I 0.10
Direc{ia judefeand de

Evidenfd a
Persoanelor

t8 1.736

o M4+ u
C () l-t

u,l
e&

GI \-)



CONSIT,IUL JUDETEAN GIURGIU
SERVICIUL BUGET FINANTE $I CONTABILITATE

ANEXA
privind numirul de personal qi fondul salariilor de bazd,

pe anul2022

PRE$ED

Anexa nr. 2.b

-mii lei-

Dumitru

$EF SERVICIU,

Cosmin Vlad iobanu
.:

c
Lt 1U

Nr
crt

CAPITOL EXPLICATII NUMAR
PERSONAL

FOND SALARII DE
BAZA

1 66.10.06.01
Spilalul Judefean de

Urgen{d Giurgiu
1.1 l5 108.000



Nr
crt

CAPITOL EXPLICATII
NUMAR

PERSONAL
FOND SAI,ARII DE

BAZA

1 66.10.06.01
Spitalul

Pneumoftiziologie
Izvoru

130 6.900

CONSILIU L J UDETEAN GIURGIU
SERVICIUL BUGET FINANTE SI CONTABILITATE

ANEXA
privind numdrul de personal gi fondul salariilor de bazd,

pe anul2022

PRE$E I

Anexa nr. 2.c

-mii lei-

Dumitru

$EF SERVICIU,

Cosmin Vlad obanu

*
Ao

Annt],d

Cc.':1siJ! 31!



CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
SERVICruL BUGET FINANTE $I CONTABILITATE

ANEXA
privind numdrul de personal qi fondul salariilor debazd,

pe mti2022

PRE$E I

Anexa nr. 2.d

-mii lei-

Dumi I

SEF SERVICIU,

Cosmin Vlad Ciobanu

Nr
crt

CAPITOL EXPLICATII
NUMAR

PERSONAL
FOND SALARII DE

BAZA

I 67.10.03.03

Muzeul jude{ean

,,Teohari
Antonescu"

Giurgiu

34 1.505

ci'nsi'l'1*1
.jLLd{rtea:i}'

o

Ao -,1

f



CONSII,IUL JUDETEAN GIURGIU
SERVICIUL BUGET FINANTE $I CONTABILITATE

ANEXA
privind numdrul de personal gi fondul salariilor de bazd,

pe anul2022

Anexa nr. 2.e

-mii lei-

Nr
crt

CAPITOL EXPLICATII
NUMAR

PERSONAL
FOND SALARII DE

BAZA

I 67.10.03.04
Teatrul ,,Tudor
Vianu" Giurgiu

30 1.147

PRE$ INT !r $EF SERVICIU,

Cosmin Vlad Ciobanu

o -1
a-

Dumi e
d:e li $ iil

(: r iJL



CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
SERVICIUL BUGET FINANTE SI CONTABILITATE

ANEXA
privind numdrul de personal gi fondul salariilor de bazd,

pe anl2022

Anexa nr. 2.f

-mii lei-

FOND SALARII DE
BAZA

F.nl la *{'
PRE$E

Dumitru

)_
o

$EF SERVICIU,

Cosmin Vlad Ciobanu

frur

Nr
cIt CAPITOL EXPLICATII

NUMAR
PERSONAL

1
67.10.50

Centrul jude{ean
pentru Conservarea

qi Promovarea
Culturii

Traditionale

33 t.248



CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
SERVICIUL BUGET FINANTE SI CONTABILITATE

ANEXA
privind numdrul de personal gi fbndul salariilor de bazd,

pe arul2022

Anexa nr. 2.g

-mii lei-

Nr
crt

CAPITOL EXPLICATII
NUMAR

PERSONAL
FOND SALARII DE

BAZA

I 68.10.12
Centrul de Asistentd

Medico-Social
Mogo$e$ti

s8 2.740

PRE$E

Dumitru

$EF SERVIUCIU,

Cosmin Vlad Ciobanu



Nr
crt

CAPITOt, EXPLICATII NUMAR
PERSONAL

FOND SALARII DE
BAZA

I 68. 10.50.50
Clminul pentru

Persoane Vdrstnice
Singureni

30

CONSII-IUI, JUDETEAN GIURGIU
SERVICIUL BUGET FINANTE SI CONTABILITATE

ANEXA
privind numerul de personal gi fondul salariilor debazd,

pe anri2022

Anexa nr. 2.h

-mii lei-

\'A /.4

t.r2l

$EF SERVICIU,

Cosmin Vlad Ciobanu

o
e-

PRE$ DI clnf 1'::'

Jj !xi'j'i:{) 'li i r
(J

€
Dumi Bei



CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
SERVICruL BUGET FINANTE $I CONTABILITATE

AN EXA
privind numdrul de personal qi fondul salariilor debazd,

pe wv12022

Anexa nr. 2.i

-mii lei-

Nr
crt

CAPITOL EXPLICATII
NUMAR

PERSONAL
FOND SALARII DE

BAZA

1 84.1 0.50

Direclia judelean6 de

Transport,
Administrarea

drumurilor Judelene
qi Control Trafic

40 2.400

€ I,-t''o

PRE$E I $EF SERVICIU,

Cosmin Vlad CiobanuDumi el



CONSILIUL .IUDETEAN GIURGIU
Nr.5987 din 24 martie 2022

REFERAT DE APROBARE

AvAnd in vedere hotdrdrea Consiliului Judefean Giurgiu nr. 19 din data de 03 februarie

2022 pivind aprobarea bugetului propriu de venituri qi cheltuieli al judetului Giurgiu prin care s-

au aprobat anexele nr.l.a - l.c gi 2.a - 2.i, acestea se modific6 la rubrica aferentd,,FOND

SALARII DE BAZL" cu introducerea sumelor conform interpret[rii art.26 alin(4) din Legea

nr.27312006 privind finan{ele publice locale, cu modificdrile qi complettuile ulterioare.

Jin6nd cont de cele expuse mai sus, in conformitate cu procedura inilierii proiectelor de

hotlrdri, prevdzut[ de art.l82 alin.(2) din Ordonan]a de Urgen]6 a Guvemului nr.5712019 privind

Codul administrativ, cu modificdrile gi completlrile ulterioare,

INITIEZ

un proiect de hotdrdre cu urmdtoarul titlu: ,,PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea

anexelor nr. 1 .a - 1 .c gi 2.a - 2.i la HotirArea Consiliului Judelean Giurgiu nr. l9 din 03 februarie

2022pivind aprobarea bugetului propriu de venituri pi cheltuieli aljudelului Giurgiu, a

bugetului de venituri gi cheltuieli al instituliilor publice finanlate integral sau par[ial din venituri

proprii qi subven{ii, a bugetului creditelor interne qi a bugetului fondurilor exteme

nerambursabile pe anul 2022 qi estim[rii pe anii

2023-2025"

Prezentul Referat de aprobare qi Proiectul de hotirAre se inainteazd Serviciului Buget -

Finan{e qi Contabilitate pentru intocmirea Raportului de specialitate in vederea dezbaterii qi

aprobErii proiectului de hotdrdre de cdtre consiliul jude(ean.

INTE,PRE$

Beianu



CONSILIUL JUDETEAN GII.]RGIU
SERVICruL BUGET FINAN'TE $I CONTABIT,ITATE
Nr.5993 din 24 martie 2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de HotIrAre pentru modificarea anexelor nr.1 .a - 1 .c qi 2.a - 2.i la Hotdrdrea

Consiliului Judefean Giurgiu nr.19 din 03 februarie 2022 privind aprobarea bugetului propriu de

venituri $i cheltuieli aljudelului Giurgiu, a bugetului de venituri gi cheltuieli al instituliilor
publice finanfate integral sau parfial din venituri proprii gi subvenlii, a bugetului creditelor

inteme Ei a bugetului fondurilor externe nerambursabile
pe anul 2022 qi estimdrii pe anii 2023-2025

Av6nd in vedere hotdrdrea Consiliului Judelean Giurgiu nr. 19 din data de 03 februarie

2022 privind aprobarea bugetului propriu de venituri 9i cheltuieli al jude{ului Giurgiu prin care s-

au aprobat anexele nr.1 .a - I .c qi 2.a - 2.i, acestea se modifici la rubrica aferenti ,,FOND SALARII DE

BAZA" cu introducerea sumelor conform interpret6rii art. 26 alin. (4) din Legea nr. 27312006 privind

finan{ele publice locale, cu modific5rile Ei completdrile ulterioare.

Men{iondm cA aceste modificlri nu influen}eazd totalul bugetului de venituri qi cheltuieli al

judelului Giurgiu qi nici capitolele acestuia.

Modificdrile se regdsesc in anexele ru. nr. 1 .a - 1 .c si 2.a - 2.i.

Fap de cele de mai sus, am intocmit prezentul Raport de specialitate care. impreunl cu

Proiectul de Hotdrdre gi Referatul de aprobare, vor fi inaintate secretarului general al judeplui

Giurgiu.

$EF SERVICIU,

Cosmin Vlad Ciobanu

CONSILIER,

Gabriel Peiu



CONSILIUL JT,IDETEAN GIURGIU
Comisia buget, finan{e, economie, fonduri europene qi mediu de afaceri

nrJL
AVIZAL

din 31 martie 2022

AvAnd in vedere proiectul de hotdrdre, referatul de aprobare nr.5987 din 24 martie 2022 al
preEedintelui, raportul de specialitate nr.5993 din 24 martie 2022 al Serviciului Buget-finan{e gi
contabilitate gi celelalte documente prezentate, in temeiul prevederilor art.125 alin.(l) lit.b) din
Ordonanfa de Urgen[6 a Guvernului rtr.57l20l9 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi

completirile ulterioare, respectiv al prevederilor art.15 alin.(l) lit.b) din Regulamentul de organizare
qi funclionare al consiliului judelean,

COMISIA BUGET, FINANTE, ECONOMIE, FONDURI EUROPENE $I MEDIU Df,
AFACERI

emite urmitorul aviz:

Art.l. Se avizeazl favorabil Proiect de hotirire nr.62 din 24 martie 2022 pentru
modificarea anexelor nr.1 .a - I .c Si 2.a - 2) la Hotirdrea Consiliului Jude{ean Giurgiu nr. 19 din 03
februarie 2022 privind aprobarea bugetului propriu de venituri $i cheltuieli al jude{ului Giurgiu, a
bugetului de venituri gi cheltuieli al institufiilor publice finanfate integral sau pa(ial din venituri
proprii gi subvenfii, a bugetului creditelor inteme qi a bugetului fondurilor externe nerambursabile
pe anul 2022 qi estimirii pe an|i2023-2025,frrd amendamente.

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

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

PRE$ INTE, SECRETA&

Elisa cea Nico Enache


