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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.151 din 28 iunie 2021 privind 

constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a activității desfășurate  la Direcția Generală de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului Giurgiu 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 
întrunit în ședință ordinară, 

 

 Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.16563 din 22 septembrie 2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.16570 din 22 septembrie 2021 al Serviciului juridic-contencios și contracte;  

- avizul nr.67/23.09.2021 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- adresa nr.16376 din 20 septembrie 2021 a Comisiei speciale de analiză și verificare  
- prevederile art. 182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.127 alin.(1)-(2), art.173 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) și art.200 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.59, art.61-62 din Legea 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative. 

 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. Se aprobă modificarea articolului 3 al Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.151 din data 
de 28 iunie 2021 privind constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a activității desfășurate  la 

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Giurgiu, după cum urmează: 

Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  
„(1) Activitatea de analiză și verificare a comisiei speciale se va desfășura în perioada august-decembrie, în 

principal la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, precum și la 

centrele rezidențiale din structura acesteia , după caz. 
(2) Comisia specială va prezenta în ședința ordinară a Consiliului Județean Giurgiu din luna ianuarie 2022, 

raportul întocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate”. 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.151 din 28 iunie 2021 rămân neschimbate. 

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – județul Giurgiu în vederea exercitării 
controlului de legalitate, consilierilor județeni desemnați prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu 

nr.151/28.06.2021 şi D.G.A.S.P.C. Giurgiu pentru ducere la îndeplinire, și se aduce la cunoştinţă publică, 

prin grija secretarului general al județului. 
 

 

  PREȘEDINTE,         CONTRASEMNEAZĂ, 

 Dumitru Beianu     SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

        Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

Giurgiu,24 septembrie 2021 

Nr.229 
Adoptată cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 


