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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „A.P.I. – Administrație Publică Inovativă” şi a cheltuielilor legate de proiect 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.2345 din 03 februarie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate comun nr.2377 din 04 februarie 2022 al Direcției urbanism și amenajarea 

teritoriului și al Compartimentului Control intern și managementul calității; 

- avizul nr.15/07.02.2022 al Comisiei buget, finanțe, economice, fonduri europene şi mediu de afaceri; 

- avizul nr.15/07.02.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- prevederile Ghidului solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP16/2021 (MySMIS: POCA/972/2/1) 

pentru regiunile mai puțin dezvoltate, Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020; 

- prevederile Strategiei de Dezvoltare a Județului Giurgiu 2021-2027 aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Giurgiu nr.196 din 24 septembrie 2021; 

- prevederile Planului Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului Județean Giurgiu aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.197 din 24 septembrie 2021; 

- prevederile art.7 alin.(13) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.173 alin.(l) lit. f), art.182 alin.(l) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit. d), art.197 

alin.(l), (3)-(5) art.198 alin.(l)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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.1. Se aprobă proiectul „A.P.I. – Administrație Publică Inovativă”, în cadrul cererii de proiecte 

nr.CP16/2021 (MySMIS: POCA/972/2/1) pentru regiunile mai puțin dezvoltate, Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014-2020 și cheltuielile legate de proiect în cuantum de 2.990.400,00 lei. 

Art.2. Se aprobă asigurarea de către Consiliul Judeţean Giurgiu, în calitate de Beneficiar al 

proiectului, a următoarelor: 

- disponibilitatea temporară a fondurilor necesare pentru derularea proiectului înainte de 

rambursarea acestora prin program şi între rambursări; 

- contribuția proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului în cuantum de 2% din valoarea totală a 

acestora, respectiv suma de 58.808,00 lei. 

Art.3. Obligaţiile asumate conform art.2 vor fi incluse în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli 

al Judeţului Giurgiu prin rectificarea acestuia, după semnarea Contractului pentru finanţare 

nerambursabilă. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Direcției urbanism și amenajarea teritoriului, Serviciului Buget-finanțe și 

contabilitate, Compartimentului Control intern și managementul calității 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,09 februarie 2022 
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Adoptată cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”. 


