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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea Monografiei economico-militară a judeţului Giurgiu, Ediţia 2022 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.11950 din 17 iunie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.11961 din 17 iunie 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de 

interes județean și administrativ; 
- adresa nr.657GR/26.05.2022 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Județul Giurgiu; 

- avizul nr.87/20.06.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 

- avizul nr.65/20.06.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.55 din 15 iunie 2020 privind aprobarea Monografiei Economico-
Militare a judeţului Giurgiu, Ediția 2020, actualizată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.137 din 

28 iunie 2021 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197 alin.(1) şi 
alin.(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.35 lit.d) din Legea apărării naționale a României nr.45/1994, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art.2 şi art. 47 lit. f)  din Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a 

teritoriului pentru apărare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 
întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, 

precum şi ale art. 2, art. 4 alin.(1),(3) şi art.(5) alin.(1) din Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea 

monografiei economico-militare; 
- prevederile art.1 şi art.7 din Hotărârea Guvernului nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor 

secrete de serviciu; 

 
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.(1) Se aprobă actualizarea Monografiei economico-militară a judeţului Giurgiu, Ediţia 2022, 

document supus legislaţiei privind protecția informaţiilor clasificate, conform anexelor nr.1-9 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  
(2) Anexele nr.1-9 înlocuiesc anexele corespunzătoare aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Giurgiu nr.137 din 28 iunie 2021. 

Art.2. Președintele Consiliului Județean Giurgiu, prin Structura de securitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Giurgiu, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Judeţean Giurgiu; Centrului Militar 

Judeţean Giurgiu, Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ şi 
Serviciului buget – finante și contabilitate prin grija secretarului general al județului. 

 

 

  PREȘEDINTE,       CONTRASEMNEAZĂ, 
Dumitru Beianu                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                Aurelia Brebenel 
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