
F-PG 15.07  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.33 din 07 martie 2022 

privind utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pe anul 2022 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă extraordinară, 

 

- referatul de aprobare nr.22762 din 22 noiembrie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.22764 din 22 noiembrie 2022 al Administratorului public al 

județului; 

- avizul nr.175/25.11.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

- avizul nr.123/25.11.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul nr.43/25.11.2022 al Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură; 

- avizul nr.175/25.11.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.33 din 07 martie 2022 privind utilizarea Fondului de 

întreținere, înlocuire și dezvoltare pe anul 2022; 

- prevederile art.173 alin.(5) lit.m), 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 şi completările ulterioare; 

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

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 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.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.33 din 07 martie 2022 privind 

utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pe anul 2022 se modifică și se înlocuiește 

cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.33 din 07 martie 

2022 rămân neschimbate. 

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

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

publice și investiții și Administratorului public al județului pentru ducere la îndeplinire și se 

aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului. 

 

 PREȘEDINTE, 

 Dumitru Beianu                   CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                 Aurelia Brebenel 

 

 

 

Giurgiu,28 noiembrie 2022 

Nr.304 
 

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



Anexă 

la Hotărârea nr.304/28.11.2022 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

PLAN DE INVESTIȚII AFERENT ACTIVELOR DATE ÎN ADMINISTRARE CARE SE 

FINANȚEAZĂ DIN FONDUL IID 

ANUL 2022 

 

 

Nr. 

Crt. 
Denumire investiție 

Valoare estimată cu TVA 

-lei- 
Termen de realizare 

1 
Containere de colectare a 

deșeurilor, capacitate 120 
874.650,00 2022 

2 
Proiectare și execuție 

Celula 2 CMID Frătești 
7.231.000,00 2022/2023 

Total 8.105.650,00  

 

 

PREȘEDINTE, 

Dumitru Beianu    

      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                    Aurelia Brebenel 


