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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

  

HOTĂRÂRE 

privind alocarea sumei de 100.000 lei pentru achiziționarea unui număr de 1.000 bucați 

ghiozdane dotate cu rechizite, diferențiate pe categorii de vârstă, care urmează să fie oferite 

copiilor de etnie romă și copiilor care provin din familii nevoiașe și defavorizate  

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă extraordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 14650 din 26 august 2021 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr. 14658 din 26 august 2021 al Direcției Economice; 

- avizul nr.36 din 27 august 2021 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și 

mediu de afaceri; 

- avizul nr.15 din 27 august 2021 al Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

- prevederile art.14 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.173 alin.(5) lit.b), art.182 alin.(2) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.(a), 

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

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

 

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.1. Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei pentru achiziționarea unui număr de 1.000 

bucați ghiozdane dotate cu rechizite, diferențiate pe categorii de vârstă, care urmează să fie 

oferite copiilor de etnie romă și copiilor care provin din familii defavorizate.  

Art.2. Suma prevăzută la art.1 se va suporta din bugetul de venituri și cheltuieli al 

Consiliului Județean, cap. 80.02. „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, subcap. 

01.30. „Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale”, art. 20.30.30. „Alte 

cheltuieli cu bunuri și servicii” în funcție de veniturile încasate la bugetul județului. 

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

exercitării controlului de legalitate, Direcției Economice și Direcției Logistică, Patrimoniu și 

Managementul Spitalelor 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, 30 august 2021 

Nr.192 

 
 

Adoptă cu 27 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0„abțineri” . 


