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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind aderarea Județului Giurgiu la rețeaua „Construirea Europei cu consilierii locali” și 

desemnarea unui consilier județean ca reprezentant în cadrul rețelei 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară, 

 

 Având în vedere: 

-referatul de aprobare nr.16464 din 17 august 2022 al președintelui; 

-raportul de specialitate nr.16470 din 17 august 2022 al Serviciului Juridic-contencios și 

contracte; 

- avizul nr.107/22.08.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.e), art.176, art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), 

(6)-(10), art.197 alin.(1), (3)-(5), art.199 alin.(1)-(2), art.200 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin. (5) și art. 122 din Constituția României, republicată; 

- prevederile art.3, art.4 și art.6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Giurgiu 

aprobat prin Hotărârea nr.104 din 25 mai 2021; 

  

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 aderarea Județului Giurgiu la rețeaua „Construirea Europei cu 

consilierii locali” și desemnarea unui reprezentant consilier județean ca membru al rețelei.  

Art. 2. Se nominalizează domnul Lazăr Daniel - Cosmin, consilier județean, să reprezinte 

Județul Giurgiu în cadrul rețelei „Construirea Europei cu consilierii locali”. 

Art. 3. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu să semneze în 

numele judeţului Giurgiu, declarația de aderare la rețeaua „Construirea Europei cu consilierii 

locali”. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Serviciului Juridic-contencios și contracte și domnului Lazăr 

Daniel - Cosmin pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija 

secretarului general al județului. 

 

PREŞEDINTE, 

Dumitru Beianu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                         Aurelia Brebenel 
 

 
Giurgiu, 23 august 2022 
Nr.192 


