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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind alocarea sumei de 20.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor aferente organizării 

unor acțiuni dedicate zilei de 1 Decembrie 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.21940 din data de 10 noiembrie 2022 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr.21949 din data de 10 noiembrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și 

contabilitate; 

- avizul nr.167/16.11.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

- adresa nr.45968 din data de 14 octombrie 2022 a Primăriei municipiului Giurgiu; 

- referatul de necesitate nr.21703 din data de 07 noiembrie 2022 al Direcției Patrimoniu, 

coordonare servicii publice de interes județean și administrativ; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), 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; 

- prevederile art.1 din Legea 10/1990 privind proclamarea zilei naționale a României; 

- prevederile art.14 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi 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. (1) Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei pentru achiziționarea produselor 

alimentare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, reprezentând 

contribuția județului Giurgiu la manifestările organizate cu prilejul zilei de 1 Decembrie. 

(2) Produsele alimentare achiziționate de Consiliul Județean Giurgiu vor fi predate pe 

bază de proces-verbal Primăriei Municipiului Giurgiu. 

Art.2. Suma prevăzută la art.1 se suportă din bugetul de venituri și cheltuieli al 

Consiliului Județean, cap. 80.02. „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, subcap. 

01.30. „Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale”, art.20.30.30. „Alte 

cheltuieli cu bunuri și servicii” în funcție de veniturile încasate la bugetul județului. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și Direcției 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ 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 

Nr.297 
Adoptată cu  29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 


