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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea alocării sumei de 19700 lei pentru finanţarea unor cheltuieli aferente 

activităţilor de prevenire a consumului de droguri 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.13466 din 01 iulie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.13535 din 04 iulie 2022 al Compartimentului Control intern și 

managementul calității; 

- adresa nr.4160137 din 06.12.2021 a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 

Giurgiu; 

- Protocolul de colaborare între Agenția Națională Antidrog și Consiliul Județean Giurgiu, 

înregistrat la sediul Ministerului Afacerilor Interne – Agenția Națională Antidrog cu nr.3256413 

din 03.12.2015 și la sediul Consiliului Județean Giurgiu cu nr.227 din 29.10.2015; 

- avizul nr.97/14.07.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

- avizul nr.20/14.07.2022 al Comisiei pentru sănătate și protecție socială; 

- avizul nr.15/14.07.20222 al Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport; 

- Hotărârea Guvernului României nr.344/16 martie 2022 privind aprobarea Strategiei naționale în 

domeniul drogurilor pentru perioada 2022-2026 și a Planului de acțiune pentru  implementarea 

Strategiei naționale în domeniul drogurilor pentru perioada 2022-2026; 

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

art.197 alin.(1) şi alin.(3)-(5), art.198 alin.(1)-(2) și art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi 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 alocarea sumei de 19700 lei, pentru finanţarea unor cheltuieli aferente 

activităţii „Concursul național MESAJUL MEU ANTIDROG –ediția a XIX-a/2022. 

Art.2. Suma se va suporta din bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului 

Giurgiu pentru anul 2022, cap.80.02.01.30 ,,Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice şi 

comerciale”, în funcţie de veniturile încasate la bugetul judeţului.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu, în vederea 

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

Serviciului Buget-finanţe și contabilitate, pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință 

publică prin grija secretarului general al județului. 

 

 PREȘEDINTE, 

Dumitru Beianu 

  CONTRASEMNEAZĂ, 

          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

       Aurelia Brebenel 

 

Giurgiu,21 iulie 2022 

Nr.149 
Adoptă cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 


