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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.160 din 09 august 2022 privind modificarea 

anexei la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.139 din 28 iunie 2021 privind aprobarea contractării 

unor finanţări rambursabile interne în valoare de 6.831.000 lei, respectiv în valoare de 10.600.000 lei 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară, 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.19875 din 11 octombrie 2022 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr.19881 din 11 octombrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate; 

- avizul nr.129/14.10.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 

- avizul nr.154/14.10.2022 al Comisiei juridice, ordine publică şi situaţii de urgenţă; 

- referatul de legalitate nr.16496/14.09.2022 al Instituţiei Prefectului-judeţul Giurgiu; 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.139/28.06.2021 privind aprobarea contractării unor finanţări 

rambursabile interne în valoare de 6.831.000 lei, respectiv în valoare de 10.600.000 lei; 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.160/09.08.2022 privind modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Giurgiu nr.139 din 28 iunie 2021 privind aprobarea contractării unor finanţări 

rambursabile interne în valoare de 6.831.000 lei, respectiv în valoare de 10.600.000 lei; 

- 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) și art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1166 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, referitoare la contracte sau 

convenții; 

 

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 Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.160/09.08.2022 privind 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.139 din 28 iunie 2021 privind aprobarea 

contractării unor finanţări rambursabile interne în valoare de 6.831.000 lei, respectiv în valoare de 

10.600.000 lei, în sensul că în preambulul acesteia prevederile aplicabile din Legea nr.287/2009 privind 

Codul civil sunt cele stipulate de art.1166 şi următoarele, referitoare la contracte sau convenții și nu 

prevederile art.942. 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.160/09.08.2022 rămân 

neschimbate. 

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

controlului de legalitate, Serviciului Buget - finanțe și contabilitate pentru ducere la îndeplinire și se aduce 

la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului. 

 

 

PREŞEDINTE,                CONTRASEMNEAZĂ, 
Dumitru BEIANU     SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

       Aurelia BREBENEL 

 

 

 

 

Giurgiu, 17 octombrie 2022 
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