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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.337 din 27 decembrie 2021 privind 
încheierea unui Acord de finanţare între Județul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu și Raionul 

Anenii Noi, prin Consiliul Raional Anenii Noi din Republica Moldova, în vederea finanţării proiectului 
„Reconstrucția fostei cazangerii cu schimbarea destinației ei în sală sportivă în raionul Anenii Noi, or. 

Anenii Noi, str. Tighina nr. 3A” 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 
Având în vedere:  

- adresa nr. 97 din 8 iulie 2022 a Consiliului Raional Anenii Noi din Republica Moldova;  

- referatul de aprobare nr.17982 din 09 septembrie 2022 al preşedintelui; 
- raportul de specialitate nr.17986 din 09 septembrie 2022 al Direcţiei Urbanism şi amenajarea teritoriului 

- Compartimentul Dezvoltare regională; 

- avizul nr.126/13.09.2022 al Comisiei buget, finanţe, economice, fonduri europene şi mediu de afaceri; 
- avizul nr.145/13.09.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197 alin.(1), 

(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 Acordului de finanţare dintre Județul Giurgiu din România și Raionul Anenii Noi din 

Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.337 din  27 decembrie 2021; 

- prevederile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, 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.I. În cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.337 din 27 decembrie 2021 privind 

încheierea unui Acord de finanţare între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu si Raionul Anenii 

Noi, prin Consiliul Raional Anenii Noi din Republica Moldova, în vederea finanţării proiectului 
"Reconstrucția fostei cazangerii cu schimbarea destinatiei ei în sală sportivă în raionul Anenii Noi, or. 

Anenii Noi, str. Tighina nr. 3A" și toate anexele acesteia, denumirea proiectului se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
"Reconstrucția fostei cazangerii cu schimbarea destinatiei ei în sală sportivă în raionul Anenii 

Noi, or. Anenii Noi, str. Tighina nr. 3A, precum și dotarea acesteia". 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.337 din 27 decembrie 

2021 privind încheierea unui Acord de finanţare între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu si 
Raionul Anenii Noi, prin Consiliul Raional Anenii Noi din Republica Moldova, în vederea finanţării 

proiectului "Reconstrucția fostei cazangerii cu schimbarea destinatiei ei în sală sportivă în raionul Anenii 

Noi, or. Anenii Noi, str. Tighina nr. 3A", rămân neschimbate. 
Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Direcţiei Urbanism şi amenajarea teritoriului -Compartimentul 

Dezvoltare regională, Serviciului Buget-finanţe şi contabilitate şi Raionului Anenii Noi, 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, 20 septembrie 2022 
Nr.206 

Adoptată cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 


