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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

  

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor sprijine financiare 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă extraordinara, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 14651 din 26 august 2021 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr. 14657 din 26 august 2021 al Direcției Economice; 

- avizul nr.37 din 27 august 2021 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și 

mediu de afaceri; 

- avizul nr.16 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.c) și e), 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 acordarea unor sprijine financiare conform anexei care face parte 

integrantă din hotărâre. 

Art.2. Sumele se vor suporta din bugetul de venituri şi cheltuieli al județului Giurgiu, din 

capitolele prevăzute în anexă, în funcţie de sursele proprii de finanţare. 

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

exercitării controlului de legalitate, Direcției Economice 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.193 

 
Adoptă cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 9 „abțineri” . 
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 Anexă 

 la Hotărârea nr.193 din 30.08.2021 

 a Consiliului Judeţean Giurgiu 

  

 

 

 

SITUAȚIA 

PRIVIND ACORDAREA UNOR SPRIJINE FINANCIARE 

 

 

 

 

 

 -Lei- 

Nr. 

Crt. 
Nume și prenume Suma 

Capitolul și 

articolul bugetar 

1. PREOTEASA ANDREEA-RUXANDRA 8.500 
Cap. 68.02.50 

Art. 59.22 

2. 
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE 

DIN ROMÂNIA – FILIALA GIURGIU 
30.000 

Cap. 68.02.50 

Art. 59.11 

 TOTAL 38.500  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
    PREȘEDINTE, 

   Dumitru Beianu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Aurelia Brebenel 

 

 


