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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea utilizării excedentului bugetului local al județului Giurgiu în anul 2021 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.18041 din 12 octombrie 2021 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr.18046 din 12 octombrie 2021 al Serviciului Buget-finanțe și 

contabilitate; 

- avizul nr.65/13.10.2021 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

- prevederile art.173 alin.(3) lit.a), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.(a), 

art.197 alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

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

- prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3155 din 15.12.2020 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020; 

- prevederile art.21 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2021, prin derogare de la art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr.10 din 28 ianuarie 2021 privind utilizarea excedentului 

bugetului local al județului Giurgiu în anul 2021; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr.89 din 20 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului propriu de 

venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu, a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor 

publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și a bugetului fondurilor 

externe nerambursabile pe anul 2021 și estimării pe anii 2022-2024 cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.59 și art.61-62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru eliberarea actelor normative, republicată, cu modificările si 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.I. Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean nr.10 din 28 ianuarie 

2021 în sensul repartizării excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, 

prin diminuarea cu suma de 5.675 mii lei a programului aprobat în cadrul listei obiectivelor de 

investiții, concomitent cu alocarea corespunzătoare pentru finanțarea sistemului de protecție a 

copilului și a măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane 

adulte cu handicap, conform prevederilor art.21 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
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nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, prin derogare de la art.58 din 

Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare. 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean nr.10 din 28 ianuarie 2021 

rămân neschimbate. 

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

exercitării controlului de legalitate și Serviciului Buget – Finanțe și Contabilitate 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,13 octombrie 2021 

Nr.240 

 

 

 

 

 

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

 


