
Proiect nr.153/28.06.2021 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

  INIŢIATOR, 

                                                                                            PREŞEDINTE, 

                                                                                                Dumitru BEIANU 

 

                                                         AVIZAT, 

                                                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                     Aurelia BREBENEL 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.11010 din 28 iunie 2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.11306 din 01 iulie 2021 al Compartimentului Control intern și 

managementul calității și al Compartimentului Programe şi proiecte; 

- anunțul public nr.11413 din 05 iulie 2021; 

- Contractul nr.487 din 18.05.2020 pentru finanțare nerambursabilă; 

- avizul nr.____/_________ al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

- avizul nr.____/_________ al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul nr.____/_________ al Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură; 

- avizul nr.____/_________ al Comisiei pentru sănătate și protecție socială; 

- avizul nr.____/_________ al Comisiei pentru educaţie, cultură, tineret şi sport; 

- avizul nr.____/_________ al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.b) şi  alin.(3) lit.d), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 

alin.(3) lit.a) şi lit.f), 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 art.7 alin.(1) și (2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, 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.1. Se aprobă Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 

2027. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Compartimentului Control intern și managementul calității și  

Compartimentului Programe şi proiecte care o vor transmite personalului din cadrul Consiliului 

Județean Giurgiu şi instituțiilor subordonate pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință 

publică prin grija secretarului general al județului. 

 

 

Giurgiu,                          2021 

Nr.  

 
Adoptată cu ____ voturi „pentru”, ___voturi „împotrivă” și __ „abțineri”. 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































