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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.124 din 20 noiembrie 2020 privind 

aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu cu Administraţia Fondului pentru Mediu, în vederea 

realizării proiectului „Extindere SMIDS, în județul Giurgiu” 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.8291 din 12 mai 2021 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr.8292 din 12 mai 2021 al Compartimentului Monitorizare servicii de 

utilitate publică; 

- avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență;  

- prevederile art.173 alin.(7) lit.a), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.f), art.197 

alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2) și art.200 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.59 și art.62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii nr.124 din 20 noiembrie 2020 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu 

cu Administraţia Fondului pentru Mediu, în vederea realizării proiectului „Extindere Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Giurgiu”; 

  

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

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.I. Se aprobă modificarea obiectului asocierii dintre Județul Giurgiu și Administrația 

Fondului pentru Mediu, aprobate prin Hotărârea nr.124 din 20 noiembrie 2020 privind aprobarea 

asocierii Judeţului Giurgiu cu Administraţia Fondului pentru Mediu, în vederea realizării 

proiectului „Extindere SMIDS, județul Giurgiu”, în sensul redenumirii proiectului de investiții, 

după cum urmează: „Construcție TMB, județul Giurgiu”. 

 Art.II. Hotărârea nr.124 din 20 noiembrie 2020 și anexa la aceasta se modifică 

corespunzător prevederilor art. I din prezenta hotărâre. 

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

vederea exercitării controlului de legalitate și Compartimentului Monitorizare servicii de utilitate 

publică pentru ducere la îndeplinire, prin grija secretarului general al județului. 

 

 

    PREȘEDINTE, 

   Dumitru Beianu 

               CONTRASEMNEAZĂ, 

    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Aurelia Brebenel 

 

Giurgiu,25 mai 2021 

Nr.116 

 
Adoptă cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 


