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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea utilizării excedentului bugetului local al județului Giurgiu în anul 2022 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.22215 din 15 noiembrie 2022 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr.22222 din 15 noiembrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și 

contabilitate; 

- avizul nr.172/16.11.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1536 din 15.12.2021 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2021; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr.2 din 06 ianuarie 2022 privind utilizarea excedentului 

bugetului local al județului Giurgiu în anul 2022; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr.19 din 03 februarie 2022 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, a bugetului creditelor 

interne și a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022 și estimării pe anii 2023-

2025, cu modificările și completările ulterioare; 

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

Codul administrativ, cu modificările și 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.1. Se aprobă modificarea repartizării excedentului rezultat la încheierea exercițiului 

bugetar al anului 2021, în sensul majorării cu suma de 5.000 mii lei a programului aprobat în 

cadrul listei obiectivelor de investiții, concomitent cu diminuarea sumei pentru acoperirea 

temporară a golului de casă pentru secțiunea de funcționare. 

Art.2. Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea art.1 al Hotărârii 

Consiliului Județean nr.2 din 06 ianuarie 2022, iar art.2 rămâne nemodificat. 

Art.3. 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. 

 

PREŞEDINTE,                       CONTRASEMNEAZĂ, 

Dumitru Beianu    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Aurelia Brebenel 

 

 

 

Giurgiu, 18 noiembrie 2022 
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